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NOTA
INTRODUTÓRIA

O

presente Guia foi elaborado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários com
base no contributo de um grupo de trabalho constituído em abril de 2019.
O grupo de trabalho, liderado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,
contou com a participação empenhada das seguintes entidades:
•
•
•
•
•
•

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões;
Banco de Portugal;
Individualidade ligada à Academia;
Individualidade ligada a órgãos de fiscalização;
Inspeção Geral de Finanças (desde julho de 2019);
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

O principal objetivo na constituição deste grupo de trabalho foi a definição e seleção de indicadores e métricas de qualidade da auditoria, garantindo um debate
profundo e adequado face às exigências do nosso mercado e tendo em consideração as melhores práticas nesta matéria a nível internacional1.
Para concretizar este objetivo, o grupo de trabalho seguiu a seguinte abordagem:
•
•

1

São exemplos

•
•

de jurisdições
com modelos

•

implementados de AQI
os Estados Unidos da

•

análise dos modelos de AQI existentes a nível internacional e identificação
dos principais indicadores/métricas utilizados;
avaliação dos principais indicadores/métricas considerando as caraterísticas específicas do mercado português;
definição e seleção dos indicadores/métricas críticos numa fase inicial;
dimensão dos principais desafios associados a cada um dos indicadores/
métricas;
seleção de indicadores/métricas críticos tendo em consideração o âmbito
mais restrito que se pretende alcançar numa fase inicial; e
operacionalização do modelo.

América, Singapura,
Canadá, Holanda
e Reino Unido.

O presente Guia será ajustado periodicamente, considerando as circunstâncias e
as necessidades que vierem a ser identificadas. l
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1. ENQUADRAMENTO

O

s Indicadores de Qualidade da Auditoria ou Audit Quality Indicators (AQI) correspondem a métricas de avaliação de alguns aspetos do processo de auditoria financeira, que são fundamentais para promover a qualidade da auditoria.
Com o propósito da promoção da qualidade da auditoria, o International Auditing
and Assurance Standards Board (“IAASB”)2 emitiu em fevereiro de 2014 o documento
“Framework for Audit Quality”3, com os seguintes objetivos: i) sensibilização para os
elementos-chave da qualidade da auditoria; ii) incentivar os principais utilizadores
para explorar formas de melhorar a qualidade da auditoria; e iii) facilitar um maior
diálogo entre os principais utilizadores.
Neste documento é referido que, é provável que seja alcançada melhor qualidade
de auditoria quando as equipas de auditoria tenham demonstrado o seguinte:
•
•

Valores, ética e atitudes apropriados;
Conhecimento, qualificação e experiência adequados e tempo suficiente
para executar o trabalho de auditoria;
Aplicação de um processo de auditoria e de procedimentos de controlo de
qualidade que cumprem as normas legais e regulamentares aplicáveis;
Elaboração de relatórios apropriados, úteis e tempestivos; e
Interação apropriada com os intervenientes do processo de auditoria
relevantes.

•
•
•

(Ver esquema na página seguinte)

2
3

Organismo criado pelo International Federation of Accountants (“IFAC”).
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A-Framework-for-Audit-Quality-Key-Elements-that-Create-an-

Environment-for-Audit-Quality-2.pdf
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o referido documento são destacados os elementos que integram o processo de
auditoria que se podem sistematizar nas seguintes categorias: i) inputs, correspondem aos fatores relacionados com o conhecimento, capacidade, experiência
das equipas de auditoria, valores, ética e atitude dos auditores e disponibilidade
para realizar os trabalhos de auditoria; ii) processo, inclui todas as variáveis relacionadas com o rigor na execução dos trabalhos e o processo de monitorização da
qualidade da auditoria, iii) outputs, inclui não só a certificação legal das contas e/
ou relatório de auditoria mas também outros documentos que não são conhecidos
do público em geral (por exemplo, as recomendações sobre o sistema de controlo de qualidade interno das entidades auditadas); iv) principais interações ao longo de todo o processo de auditoria, já que o auditor tem necessidade de interagir
com vários intervenientes, destacando-se os órgãos de fiscalização, os restantes
órgãos sociais, os supervisores e outros utilizadores relevantes das demonstrações financeiras; e v) fatores externos que correspondem às restantes componentes que influenciam direta ou indiretamente a execução dos trabalhos de auditoria,
como por exemplo leis e regulamentos.
Os órgãos de fiscalização das sociedades têm um papel muito importante no processo de auditoria4, na medida em que têm um conjunto de deveres que influenciam o trabalho dos auditores, nomeadamente:

4

Número 3 do artigo 3.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro: “(…) 3 — Sem prejuízo dos demais deveres legais, contratuais

e estatutários que lhe sejam imputáveis, o órgão de fiscalização das entidades de interesse público está sujeito aos seguintes
deveres: a) Informar o órgão de administração dos resultados da revisão legal das contas e explicar o modo como esta contribuiu
para a integridade do processo de preparação e divulgação de informação financeira, bem como o papel que o órgão de
fiscalização desempenhou nesse processo; b) Acompanhar o processo de preparação e divulgação de informação financeira e
apresentar recomendações ou propostas para garantir a sua integridade; c) Fiscalizar a eficácia dos sistemas de controlo de
qualidade interno e de gestão do risco e, se aplicável, de auditoria interna, no que respeita ao processo de preparação e divulgação
de informação financeira, sem violar a sua independência; d) Acompanhar a revisão legal das contas anuais individuais e
consolidadas, nomeadamente a sua execução, tendo em conta as eventuais constatações e conclusões da Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários (CMVM), enquanto autoridade competente pela supervisão de auditoria, nos termos do n.º 6 do artigo 26.º
do Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014; e) Verificar e acompanhar a
independência do revisor oficial de contas ou da sociedade de revisores oficiais de contas nos termos legais, incluindo o artigo
6.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e, em especial, verificar a
adequação e aprovar a prestação de outros serviços, para além dos serviços de auditoria, nos termos do artigo 5.º do referido
regulamento; e f) Selecionar os revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas a propor à assembleia
geral para eleição e recomendar justificadamente a preferência por um deles, nos termos do artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º
537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014.(…)”
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i)
ii)
iii)

acompanhar a revisão legal das contas individuais e consolidadas;
verificar e acompanhar a independência do auditor; e
selecionar os auditores a propor à assembleia geral para eleição e recomendar justificadamente a preferência por um deles.

s restantes utilizadores relevantes de informação financeira auditada, entre os
quais os investidores e supervisores, têm igualmente uma influência significativa
no trabalho do auditor e, como tal, necessitam de informação sistematizada para
aferir as circunstâncias em que foi desenvolvido o trabalho do auditor.
A aferição da qualidade de uma auditoria e o desenvolvimento de medidas para a
melhoria da mesma é um processo contínuo que implica a participação de todos
os intervenientes que influenciam o processo de auditoria, mas também a implementação de medidas que potenciem uma maior transparência e sistematização
da informação.
A Federação dos Contabilistas Europeus – Federation of European Accountants (FEE)
(atualmente Accountancy Europe) publicou em julho de 2016 um documento intitulado “Overview of Audit Quality Indicators Initiatives”5 que resume os principais AQI utilizados por algumas jurisdições bem como apresenta as métricas utilizadas para
aferir determinados aspetos relacionados com o processo de auditoria.
Um modelo de AQI não tem o propósito de ser uma fórmula direta e única para determinar a qualidade da auditoria em particular ou aferir se o auditor cumpriu as
suas obrigações, mas considera-se um instrumento útil que permite sistematizar
informação sobre alguns dados críticos do processo de auditoria. Os AQI devem ser
interpretados considerando o contexto da entidade auditada tendo em conta a sua
complexidade, dimensão e evolução. A leitura dos AQI sem contextualização pode
fornecer informação errónea e inconsequente.
Existe atualmente alguma informação pública que consta do relatório de transparência preparado pelos auditores que realizam a revisão legal de contas de entidades de interesse público (“EIP”), que tem por objetivo aumentar a confiança dos
utilizadores das demonstrações financeiras. Deste relatório constam alguns indicadores e métricas relacionados com a qualidade dos trabalhos de auditoria que
podem ser avaliados pelos vários intervenientes no processo de auditoria financeira; porém, não existe informação sistematizada que permita uma comparabilidade
de indicadores qualitativos e quantitativos entre auditores. l

5

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/1607_Update_of_Overview_of_AQIs.pdf
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2. OBJETIVOS
DOS AQI

C

om o modelo de AQI, apresentado neste documento, pretende-se alcançar os seguintes objetivos principais:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

identificar os principais indicadores e métricas de avaliação, que permitam
operacionalizar o conceito de qualidade da auditoria;
promover uma cultura de qualidade nas firmas de auditoria;
conferir maior transparência e objetividade ao mercado de auditoria;
promover o debate sobre a qualidade de auditoria com os principais interessados; e
criar uma ferramenta de apoio aos órgãos de fiscalização no processo de
monitorização e seleção dos auditores.

O desenvolvimento de um modelo de AQI irá permitir obter informação periódica,
sistematizada e adequada sobre os vários fatores que contribuem para a promoção da qualidade da auditoria.
Nas jurisdições que já utilizam os AQI para avaliar a qualidade da auditoria, os
resultados obtidos têm-se revelado de manifesta utilidade, nomeadamente, permitindo aos auditores detetarem insuficiências nos sistemas de controlo de qualidade internos (implementando medidas corretivas) e aos órgãos de fiscalização
receberem informação sistematizada para realizarem um acompanhamento mais
efetivo e melhor suportado dos projetos de auditoria. l
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3. DIVULGAÇÃO
E DESAFIOS

A

implementação de um modelo de AQI envolve alguns desafios que os auditores de
EIP devem ter presentes e observar, nomeadamente:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Adaptação dos sistemas de informação;
Definição de políticas internas de monitorização;
Formação das suas equipas;
Avaliação dos indicadores e métricas, designadamente a interpretação e
justificação das variações significativas; e
As necessidades dos principais utilizadores.

A CMVM recomenda aos auditores de EIP o estudo do presente Guia e a realização dos esforços necessários para obtenção de informação sobre os indicadores e
métricas por firma e projeto de auditoria.
Numa primeira fase de aplicação do Guia, que se espera ser de pelo menos 1 ano,
a CMVM pretende avaliar a aderência dos indicadores e métricas ao mercado, aferir a fiabilidade do entendimento e preenchimento dos modelos de reporte e introduzir os ajustamentos que se venham a mostrar necessários, bem como sensibilizar os principais utilizadores – firmas de auditoria e órgãos de fiscalização em
particular – sobre os benefícios da utilização dos AQI na promoção da qualidade
da auditoria.
Assim sendo, relativamente ao primeiro ano de aplicação do Guia, deve atender-se
aos seguintes requisitos:
•

O reporte dos AQI (indicadores e métricas de firma e de projetos de auditoria)
será endereçado exclusivamente à CMVM;

•

Será solicitado o reporte dos AQI aos seis auditores de EIP com maior dimensão: BDO & Associados, SROC, Lda. (BDO), Deloitte & Associados, SROC,
S.A. (Deloitte), Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A. (EY), KPMG &
Associados, SROC, S.A. (KPMG), Mazars & Associados, SROC, S.A. (Mazars) e
Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, Lda. (PwC) sobre os indicado-

13
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res e métricas de firma e de projetos de auditoria de uma amostra de cerca
de 25 EIP a selecionar oportunamente6;
•

O reporte de informação será referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019. Na medida em que as firmas de auditoria já utilizam alguns dados relacionados com os indicadores e métricas previstos neste Guia para efeitos
de monitorização interna, pretende-se que o reporte referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 seja efetuado com base na informação disponível (melhores esforços);

•

O prazo para este reporte será até 30 de setembro de 2020; e

•

Não é requerida informação referente aos comparativos (exercício de 2018).

Após a conclusão da primeira fase da aplicação do Guia e decorrente da análise dos
contributos recebidos das entidades envolvidas na primeira fase, a CMVM avaliará
a necessidade de realizar melhorias ao presente Guia e, eventualmente alargar o
âmbito da sua aplicação. l

6

Os critérios de seleção permitirão selecionar as EIP com maior volume de negócios e/ou valor de balanço, sendo igualmente

assegurada a harmonização do número de EIP selecionadas por auditor.
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4. ÂMBITO

E

ste Guia tem por objetivo estabelecer um conjunto de indicadores que em conjugação com uma avaliação qualitativa podem permitir avaliar a qualidade da
auditoria.
O Guia não pretende contemplar todos os fatores que contribuem para a qualidade
da auditoria, mas sim apresentar os indicadores ou métricas quantitativas que se
entende poderem contribuir para a sua melhoria e que poderão ser considerados
pelos principais intervenientes no processo de auditoria, nomeadamente os auditores e os órgãos de fiscalização.
Conforme referido anteriormente, a existência de um modelo de AQI constitui ainda uma importante ferramenta para permitir a discussão entre as partes interessadas (por exemplo: auditores, órgãos de fiscalização, acionistas, supervisores),
sobre matérias críticas do trabalho de auditoria.
O Guia recomenda a utilização de 8 indicadores que permitem obter informação útil
sobre vários fatores que contribuem para a qualidade da auditoria, numa perspetiva da firma e/ou projeto de auditoria.
(Ver tabela na página seguinte)
Os indicadores / métricas por firma correspondem a dados quantitativos associados ao sistema de controlo interno da firma e permitem ter uma visão de alguns
aspetos relacionados com a qualidade da auditoria. Os indicadores / métricas por
projeto de auditoria incluem aspetos específicos que estão associados à natureza
do projeto de auditoria de cada EIP. Face à natureza de alguns indicadores, a sua
aplicação apenas é adequada numa das perspetivas (firma/projeto).
A interpretação de cada indicador quantitativo deve ser acompanhada por uma cuidada contextualização apresentada pela firma de auditoria. No Capítulo 5 do presente
Guia são apresentadas as definições de cada indicador, das métricas de mensuração
associadas aos indicadores, a relevância do indicador no processo de auditoria e o
modelo de apresentação e reporte que deve ser considerado pelos auditores. l
16
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Indicadores

Breve
descrição

Tipo de
indicador

CONSTITUIÇÃO
DAS EQUIPAS

Envolvimento adequado
dos colaboradores
com mais experiência

&

RESPONSABILIDADES
SOB GESTÃO

Disponibilidade
do sócio responsável

&

EXPERIÊNCIA

Experiência das equipas
de auditoria

&

FORMAÇÃO

Número de horas
de formação

ROTAÇÃO
DOS COLABORADORES

Percentagem
de saídas de colaboradores

HORAS POR FASES
DE AUDITORIA

Horas despendidas em cada uma
das fases de auditoria e
indicação das datas de conclusão

RESULTADOS
DOS CONTROLOS
DE QUALIDADE

Resultados dos
processos de monitorização
interna e externa

FUNÇÕES
DE CONTROLO
DE QUALIDADE

Colaboradores
afetos às área de
controlo de qualidade

&

Projeto

17
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5.1. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
DEFINIÇÃO
Este indicador evidencia o número de horas gastas pelos elementos seniores da
equipa de auditoria (sócios e gerentes), planeadas e reais. Inclui as horas de auditoria da firma de auditoria sediada em Portugal e as horas de auditoria de firmas
membro da rede. Este indicador é apresentado em termos absolutos e em termos
relativos (percentagem face ao total de horas de auditoria).
MÉTRICA POR PROJETO
Horas e percentagem de envolvimento da equipa por categoria profissional,
planeadas versus reais.
MÉTRICA POR FIRMA
Percentagem de horas reais por categoria profissional nos projetos de auditoria
por tipo de risco de cliente (alto, médio, baixo).
RELEVÂNCIA
Este indicador permite: (i) avaliar o grau de envolvimento dos elementos mais seniores da equipa de auditoria (sócios e gerentes) e (ii) proporcionar informação
sobre a sua disponibilidade para a supervisão e revisão dos procedimentos de
auditoria.
Existe uma correlação positiva entre a qualidade da auditoria e o nível de envolvimento dos elementos mais seniores da equipa de auditoria, uma vez que estes
possuem o conhecimento e a experiência necessários para a identificação e resolução dos temas de auditoria de maior complexidade, incluindo a avaliação dos
julgamentos de auditoria efetuados, que possam surgir no decurso do projeto de
auditoria. Um maior nível de envolvimento implica necessariamente uma maior supervisão e revisão do trabalho realizado pelos elementos mais novos ou com menos experiência da equipa de auditoria. l
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5.1. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
MODELOS DE REPORTE DA MÉTRICA POR PROJETO

HORAS TOTAIS E PERCENTAGEM DE AFETAÇÃO AO PROJETO DE AUDITORIA
EXERCÍCIO N
REAIS
Serviços
de auditoria

CATEGORIA PROFISSIONAL / FUNÇÃO

Horas

Serviços
de auditoria

Serviços distintos
de auditoria

%

Horas

%

Horas

PLANEADAS
Serviços distintos
de auditoria

%

Horas

%
(percentagem de envolvimento)

(percentagem de envolvimento)

(percentagem de envolvimento)

(percentagem de envolvimento)

X
Y%
Z
W%
M
Y%
N
W%
Revisor(es) de controlo de qualidade
Sócio responsável
Gerente(s)
Sénior(es)
Staff
Especialista(s)
Total		 100%		100%		100%		100%

HORAS TOTAIS E PERCENTAGEM DE AFETAÇÃO AO PROJETO DE AUDITORIA
EXERCÍCIO N-1
REAIS
Serviços
de auditoria

CATEGORIA PROFISSIONAL / FUNÇÃO

Horas

Serviços distintos
de auditoria

%

Horas

%

Serviços
de auditoria
Horas

PLANEADAS
Serviços distintos
de auditoria

%

Horas

%
(percentagem de envolvimento)

(percentagem de envolvimento)

(percentagem de envolvimento)

Revisor(es) de controlo de qualidade
X
Y%
Z
W%
M
Y%
N
W%
Sócio responsável
Gerente(s)
Sénior(es)
Staff
Especialista(s)
Total		 100%		100%		100%		100%
(percentagem de envolvimento)

5. INDICADORES,
MÉTRICAS E MODELOS
DE REPORTE

SERVIÇOS DISTINTOS DE AUDITORIA
HORAS REAIS

DESCRIÇÃO
Por exemplo: Relatório sobre a avaliação
do processo de quantificação
da imparidade da carteira de crédito
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5.1. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
CONTEXTUALIZAÇÃO
As métricas devem incluir uma breve narrativa sobre os seguintes aspetos (lista
não exaustiva):
•

•

Variações significativas entre as horas reais e as horas planeadas (total e/ou
por categoria profissional/função). No caso de terem ocorrido circunstâncias extraordinárias, descrevê-las e explicar se e em que medida a equipa de
auditoria foi devidamente reestruturada para responder aos desafios emergentes durante o trabalho de auditoria;
Explicação das variações significativas das horas reais do exercício N face
ao exercício N-1 (total e/ou por categoria profissional/função).

Na contextualização da informação relativa ao detalhe dos serviços distintos de
auditoria associados a trabalhos de auditoria, a firma de auditoria deve incluir uma
explicação sobre em que medida cada um dos serviços distintos de auditoria detalhados contribuiu para o trabalho de auditoria conducente à emissão do relatório
de auditoria / certificação legal das contas.
CONCEITOS
HORAS DE AUDITORIA
Incluem:
•

•

•

Para auditorias a contas consolidadas, as horas incorridas pela equipa de auditoria responsável por formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras do grupo;
Para auditorias a contas individuais, as horas incorridas para suportar a opinião sobre as demonstrações financeiras individuais, incluindo, quando aplicável, as horas incorridas para efeitos de reporte para a equipa de trabalho
do grupo, desde que essas horas tenham contribuído de alguma forma para a
formação da opinião sobre as demonstrações financeiras individuais;
Horas incorridas por colaboradores pertencentes a serviços de outsourcing.

Não incluem:
•
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Horas incorridas por staff não profissional (por exemplo, staff de apoio administrativo, etc.).

5. INDICADORES,
MÉTRICAS E MODELOS
DE REPORTE

GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.1. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
HORAS DE AUDITORIA DE ESPECIALISTAS
Na linha “Especialistas” devem ser consideradas as horas de todos os elementos
externos e internos à firma.
SERVIÇOS DISTINTOS DE AUDITORIA
(para efeitos do modelo de AQI)7
Os serviços distintos de auditoria a incluir são aqueles que contribuíram para o trabalho de auditoria conducente à emissão do relatório de auditoria / certificação legal das contas, nomeadamente (lista não exaustiva):
•

Revisão de demonstrações financeiras com um nível limitado de garantia
de fiabilidade, onde se enquadram as revisões limitadas sobre as contas trimestrais, semestrais ou com referência a outro período;
Parecer sobre a adequação e a eficácia da parte do sistema de controlo interno subjacente ao processo de preparação e de divulgação de informação
financeira (relato financeiro), conforme exigido pelo artigo 25.º, n.º 5, alínea
b) do Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2008;
Relatório sobre a avaliação do processo de quantificação da imparidade da
carteira de crédito, conforme exigido pela Instrução n.º 5/2013 do Banco de
Portugal;
Certificação do relatório anual sobre a estrutura organizacional e os sistemas de gestão de risco e de controlo interno estabelecidas nos artigos 19.º
e 20.º da Norma Regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões n.º 14/2005-R, de 29 de novembro, quanto ao reporte dos
procedimentos específicos  para o combate ao branqueamento de capitais, e
quanto ao reporte dos mecanismos e procedimentos especificamente adotados no âmbito da política antifraude (Circular n.º 1/2017, de 15 de fevereiro).

•

•

•

PERÍODO DE MENSURAÇÃO
Devem ser consideradas as horas incorridas ao longo de todas as fases de auditoria (planeamento, execução e conclusão). l

7

Saliente-se que a interpretação sobre SDA incluída no documento “Respostas às perguntas mais frequentes sobre a entrada em

vigor do novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria”, atualizado a
9 de setembro de 2019 (Questão III.9) é a relevante para todos os demais efeitos.

22

GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.1. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR FIRMA

HORAS TOTAIS E PERCENTAGEM DE AFETAÇÃO DAS EQUIPAS DE AUDITORIA
EXERCÍCIO N
%

X%

Z%

Y%

A

B

C%

100%

100%

100%			

(percentagem média de
envolvimento global)

Horas Totais
(horas totais por categoria –
média do ano)

Número FTE
(n.º de FTE por categoria –
média do ano)

Risco baixo
(percentagem média de
envolvimento)

Risco médio
(percentagem média de
envolvimento)

Sócios de auditoria
Gerentes
Seniores
Staff
Especialista(s)
Total

Risco alto
(percentagem média de
envolvimento)

CATEGORIA PROFISSIONAL / FUNÇÃO

100%

HORAS TOTAIS E PERCENTAGEM DE AFETAÇÃO DAS EQUIPAS DE AUDITORIA
EXERCÍCIO N-1
Horas Totais

%

X%

Z%

Y%

A

B

C%

100%

100%

100%			

(percentagem média de
envolvimento global)

Número FTE

(horas totais por categoria –
média do ano)

Risco baixo

(n.º de FTE por categoria –
média do ano)

Risco médio

(percentagem média de
envolvimento)

Sócios de auditoria
Gerentes
Seniores
Staff
Especialista(s)
Total

Risco alto

(percentagem média de
envolvimento)

CATEGORIA PROFISSIONAL / FUNÇÃO

(percentagem média de
envolvimento)

5. INDICADORES,
MÉTRICAS E MODELOS
DE REPORTE

100%

CONTEXTUALIZAÇÃO
A firma de auditoria deve descrever sucintamente os critérios utilizados no
processo de classificação do risco dos seus clientes de auditoria pelas categorias
de risco alto, médio e baixo.
Na contextualização desta métrica a firma de auditoria deve também incluir uma
narrativa sobre as variações significativas do exercício N face ao exercício N-1 (por
risco, horas totais e/ou por categoria profissional/função).
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GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.1. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
CONCEITOS
HORAS TOTAIS DE AUDITORIA
Incluem:
•
•
•

Horas de projetos de auditoria de EIP e de Não Entidades de Interesse Público
(NEIP);
Horas dos serviços distintos de auditoria (para efeito do modelo de AQI); e
(Consultar os conceitos apresentados no indicador por projeto).

Não incluem:
•
•

Horas incorridas por sócios de auditoria e gerentes no desempenho de funções de revisor de controlo de qualidade; e
(Consultar os conceitos apresentados no indicador por projeto) .

PERCENTAGEM MÉDIA DE ENVOLVIMENTO
Corresponde ao número total de horas por categoria profissional da firma a dividir
pelo número total de horas de todas as categorias profissionais da firma.
NÚMERO MÉDIO DE FTE POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Equivale ao número médio de colaboradores na categoria profissional durante o
exercício.
HORAS TOTAIS DE AUDITORIA DE ESPECIALISTAS
(Consultar os conceitos apresentados no indicador por projeto.)
PERÍODO DE MENSURAÇÃO
Devem ser consideradas todas as horas incorridas ao longo das fases de auditoria
(planeamento, execução e conclusão). l
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GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.2. RESPONSABILIDADES SOB GESTÃO
DEFINIÇÃO
Este indicador fornece informação sobre o número de horas sob gestão dos sócios de
auditoria afetas a projetos de auditoria e a outras atividades sob gestão (de gestão
da firma, participação em comités especializados, funções em departamentos de
controlo de qualidade, etc.).
MÉTRICAS POR PROJETO
•

Número de horas sob gestão do sócio responsável pela auditoria do projeto.

•

Número de projetos de auditoria de EIP e de NEIP sob gestão do sócio responsável pelo projeto de auditoria.

MÉTRICAS POR FIRMA
•

Número de horas médias sob gestão dos sócios de auditoria.

•

Número médio de projetos de auditoria de EIP e de NEIP sob gestão dos
sócios de auditoria.

RELEVÂNCIA
Este indicador permite avaliar a disponibilidade dos sócios de auditoria para acompanhar e rever os projetos de auditoria tempestivamente, tendo em consideração
todas as atividades que possam desempenhar dentro da firma de auditoria (ex.
gestão da firma, participação em comités especializados, funções em departamentos de controlo de qualidade, etc.), para além do acompanhamento e revisão
dos projetos de auditoria.
A existência de uma carga de trabalho excessiva pode levar a que o sócio responsável pelo projeto de auditoria não conduza a sua atenção e foco para os projetos
de auditoria. l

25

5. INDICADORES,
MÉTRICAS E MODELOS
DE REPORTE

GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.2. RESPONSABILIDADES SOB GESTÃO
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR PROJETO

HORAS TOTAIS SOB GESTÃO

PERÍODO DE 12 MESES
FINDO EM 30 DE JUNHO N

PERÍODO DE 12 MESES
FINDO EM 30 DE JUNHO N-1

PERÍODO DE 12 MESES
FINDO EM 30 DE JUNHO N

PERÍODO DE 12 MESES
FINDO EM 30 DE JUNHO N-1

Nº de horas totais dos colaboradores envolvidos nos projetos
de auditoria de EIP e NEIP sob gestão do sócio responsável
pela auditoria [A]
Nº de horas totais dos colaboradores envolvidos em outras
atividades sob gestão do sócio responsável pela auditoria [B]
Nº de horas totais sob gestão do sócio responsável
pela auditoria [C] = [A] + [B]

N.º DE TRABALHOS DE AUDITORIA SOB GESTÃO
Nº de trabalhos de auditoria de EIP sob gestão do sócio responsável
pelo trabalho de auditoria [A]
Nº de trabalhos de auditoria de NEIP sob gestão do sócio
responsável pelo trabalho de auditoria [B]
Total [C] = [A] + [B]

26

5. INDICADORES,
MÉTRICAS E MODELOS
DE REPORTE

GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.2. RESPONSABILIDADES SOB GESTÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO
A firma de auditoria deve incluir uma narrativa que inclua informação sobre as variações significativas das horas totais sob gestão do período de 12 meses findo em
30 de junho de N face ao período de 12 meses findo em 30 de junho de N-1. As métricas por projeto devem ser comparadas com as métricas por firma e os respetivos desvios relevantes devem ser enquadrados face ao contexto da firma e do sócio responsável.
É recomendado que a firma de auditoria inclua informação relacionada com a distribuição / diluição das responsabilidades (ex. n.º de gerentes por sócio e n.º de horas sob revisão dos gerentes).
CONCEITOS
HORAS TOTAIS SOB GESTÃO
[correspondente ao valor “C” apresentado no primeiro quadro da página anterior]
•

•

Total de horas incorridas pelos colaboradores em projetos de auditoria de
EIP e NEIP em que o sócio assume a responsabilidade pelo projeto de auditoria. Excluem-se as horas do sócio responsável nesses projetos de auditoria
de EIP e NEIP [correspondente ao valor “A” apresentado no quadro da página
anterior];
Total de horas incorridas pelos colaboradores pertencentes às equipas afetas
a outras atividades sob gestão (ex. gestão da firma, participação em comités
especializados, funções em departamentos de controlo de qualidade, etc.).  
Excluem-se as horas do próprio sócio, responsável por estas atividades [correspondente ao valor “B” apresentado no primeiro quadro da página anterior].

PERÍODO DE MENSURAÇÃO
Devem ser consideradas todas as horas sob gestão ao longo de um período de 12
meses findo em 30 de junho do exercício de referência (N). l
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GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.2. RESPONSABILIDADES SOB GESTÃO
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR FIRMA

HORAS MÉDIAS SOB GESTÃO

PERÍODO DE 12 MESES
FINDO EM 30 DE JUNHO N

PERÍODO DE 12 MESES
FINDO EM 30 DE JUNHO N-1

PERÍODO DE 12 MESES
FINDO EM 30 DE JUNHO N

PERÍODO DE 12 MESES
FINDO EM 30 DE JUNHO N-1

N.º de horas totais dos colaboradores envolvidos em projetos
de auditoria sob gestão dos sócios de auditoria [A]
N.º de horas totais dos colaboradores envolvidos em outras
atividades sob gestão dos sócios de auditoria [B]
N.º total de sócios responsáveis por projetos de auditoria [C]
Média de horas sob gestão por sócio responsável por
projetos de auditoria [D] = ([A] + [B]) / [C]

N.º MÉDIO DE PROJETOS DE AUDITORIA SOB GESTÃO
N.º total de projetos de auditoria de EIP e NEIP sob gestão
dos sócios responsáveis por projetos de auditoria [A]
N.º total de sócios responsáveis por projetos de auditoria [B]
N.º médio de projetos de auditoria de EIP e NEIP sob gestão dos
sócios responsáveis por projetos de auditoria [C] = [A] / [B]
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GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.2. RESPONSABILIDADES SOB GESTÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO
A firma de auditoria deve incluir uma narrativa que inclua informação sobre as
variações significativas da média de horas sob gestão do período de 12 meses findo em 30 de junho de N face ao período de 12 meses findo em 30 de junho de N-1
(ex. reforço da estrutura de sócios, diminuição de projetos de auditoria, etc.). A firma deve apresentar uma breve descrição das políticas internas sobre os limites de
horas sob gestão e número de projetos de auditoria por sócio de auditoria. Para as
exceções identificadas desses limites, devem ser descritas as medidas implementadas e/ou a implementar para mitigar o risco de falta de revisão / supervisão dos
projetos de auditoria.
CONCEITOS
HORAS TOTAIS SOB GESTÃO
Incluem:
•

•

Total de horas incorridas por todos os colaboradores envolvidos em projetos
de auditoria. Excluem-se as horas dos sócios responsáveis nesses projetos
de auditoria [correspondente ao valor “A” apresentado no primeiro quadro da
página anterior].
Total de horas incorridas por todos os colaboradores envolvidos em outras
atividades sob gestão dos sócios responsáveis por projetos de auditoria (ex.
gestão da firma, participação em comités especializados, funções em departamentos de controlo de qualidade, etc.). Excluem-se as horas dos próprios sócios, responsáveis por estas atividades [correspondente ao valor “B”
apresentado no primeiro quadro da página anterior].

PERÍODO DE MENSURAÇÃO
(Consultar os conceitos apresentados no indicador por projeto.) l
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GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.3. EXPERIÊNCIA
DEFINIÇÃO
Este indicador fornece informação sobre os anos de experiência em auditoria e
no setor de atividade da entidade auditada, por categoria profissional, permitindo
avaliar se as equipas envolvidas têm a capacidade técnica para executar os procedimentos de auditoria tendo em conta o risco da entidade e a sua complexidade.
MÉTRICA POR PROJETO
Número médio de anos de experiência da equipa do projeto por categoria
profissional em auditoria e no setor da entidade auditada.
MÉTRICA POR FIRMA
Número médio de anos na firma e experiência em auditoria por categoria
profissional.
RELEVÂNCIA
Existe uma correlação positiva entre o número de anos de experiência em
auditoria e a qualidade de auditoria. Auditores com experiência relevante e adequada formação têm uma maior capacidade de executar e definir uma estratégia
de auditoria adaptada aos riscos e contexto das entidades auditadas.
A experiência num determinado setor de atividade proporciona ao auditor um
melhor entendimento sobre as práticas do setor, os temas críticos de auditoria
e de contabilidade e a melhor forma de responder e resolver os aspetos de maior
complexidade. l
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GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.3. EXPERIÊNCIA
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR PROJETO

NÚMERO MÉDIO DE ANOS DE EXPERIÊNCIA EM AUDITORIA E NO SETOR DA ENTIDADE AUDITADA
EXERCÍCIO N-1

EXERCÍCIO N

Experiência
no setor de atividade
da entidade auditada

Experiência
no setor de atividade
da entidade auditada

CATEGORIA PROFISSIONAL / FUNÇÃO

Experiência
em auditoria

Como
auditor

Noutras
funções

Experiência
em auditoria

Como
auditor

Noutras
funções

Sócio responsável
Gerente(s)
Sénior(es)
Staff
Revisor de controlo de qualidade

CONTEXTUALIZAÇÃO
A firma de auditoria deve incluir informação sobre o setor de atividade em que se
insere a entidade auditada. Quando se identifique uma variação significativa entre
dois exercícios, deve ser apresentado um breve enquadramento dos fatores que
justificam tal ocorrência e as medidas implementadas e/ou a implementar.
CONCEITOS
EXPERIÊNCIA NOUTRAS FUNÇÕES
A experiência relevante acumulada em atividades relacionadas com o relato
financeiro no setor de atividade da entidade auditada (ex. área financeira, compliance, gestão de risco, auditoria interna, etc.).
NÚMERO MÉDIO DE ANOS DE EXPERIÊNCIA EM AUDITORIA
Nas categorias profissionais com mais do que um elemento, este valor é calculado
tendo em consideração a experiência acumulada em auditoria de todos os colaboradores incluídos numa categoria profissional a dividir pelo número de colaboradores incluídos nessa categoria profissional.
NÚMERO MÉDIO DE ANOS DE EXPERIÊNCIA NO SETOR DA ENTIDADE AUDITADA
Nas categorias profissionais com mais do que um elemento, este valor é calculado
tendo em consideração a experiência acumulada no setor da entidade auditada de
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5.3. EXPERIÊNCIA
todos os colaboradores incluídos numa categoria profissional a dividir pelo número
de colaboradores incluídos nessa categoria profissional.
SETOR DE ATIVIDADE
Corresponde a um agrupamento de atividades que se dedicam à produção de bens
ou prestação de serviços semelhantes.
SETORES DE ATIVIDADE RELEVANTES
Para esta métrica, os projetos de auditoria devem ser incluídos nos seguintes setores (considerando a classificação das atividades económicas (CAE)):
Setor de atividade para efeitos - AQI
Exploração agrícola
Energia
Indústria
Retalho
Saúde
Telecomunicações
Imobiliário e construção
Sector financeiro - Serviços financeiros
Sector financeiro - Seguradoras
Sector financeiro - Outras
Entidades públicas
Outras

Engloba os seguintes CAE
1; 2; 3
35
5-33
45-47
86-88
58-63
41-43; 68
641
651; 652
642; 643; 649; 653; 661;662; 663
84
36-39; 49-56; 69-82; 85; 90-99

Caso a EIP exerça diferentes atividades (com diferentes CAE), deve ser classificada em “outras”.
PERÍODO DE MENSURAÇÃO
O apuramento do número de anos de experiência em auditoria e no setor da entidade auditada deve ser efetuado por referência ao final do exercício anterior. l
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5.3. EXPERIÊNCIA
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR FIRMA

NÚMERO MÉDIO DE ANOS NA FIRMA DE AUDITORIA E EXPERIÊNCIA EM AUDITORIA
EXERCÍCIO N-1

EXERCÍCIO N

CATEGORIA PROFISSIONAL / FUNÇÃO

Experiência
em auditoria

N.º médio de anos
na firma

Experiência
em auditoria

N.º médio de anos
na firma

Sócios de auditoria
Gerentes
Seniores
Staff

CONTEXTUALIZAÇÃO
A firma de auditoria deve apresentar um enquadramento quando o número médio
de anos de experiência em auditoria difere significativamente do número médio de
anos na firma. Quando esta circunstância se verifica, a firma deve apresentar sucintamente a política interna implementada de formação inicial, descrevendo as
matérias abrangidas (ex. independência, cultura, valores, etc.). Quando seja identificada uma variação significativa entre dois exercícios, deve ser apresentada uma
breve descrição dos fatores que justificam tal ocorrência e as medidas implementadas e/ou a implementar pela firma.
CONCEITOS
NÚMERO MÉDIO DE ANOS DE EXPERIÊNCIA EM AUDITORIA
Este valor é calculado tendo em consideração a experiência acumulada em auditoria de todos os colaboradores incluídos numa categoria profissional a dividir pelo
número de colaboradores incluídos nessa categoria profissional.
NÚMERO MÉDIO DE ANOS NA FIRMA
Este valor é calculado tendo em consideração o número de anos na firma de todos
os colaboradores incluídos numa categoria profissional a dividir pelo número de
colaboradores incluídos nessa categoria profissional.
PERÍODO DE MENSURAÇÃO
O apuramento do número de anos de experiência em auditoria e dos anos na firma
deve ser efetuado por referência ao final do exercício anterior. l
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5.4. FORMAÇÃO
DEFINIÇÃO
As horas de formação recebidas pelos colaboradores de auditoria em matérias
relacionadas, nomeadamente com ética e independência e contabilidade e
auditoria.
MÉTRICA POR FIRMA
Número médio de horas anuais de formação dos colaboradores de auditoria, por
categoria profissional, nomeadamente nas seguintes matérias: ética e independência, contabilidade e auditoria. Este indicador não inclui métricas por projeto de
auditoria, porém a firma de auditoria deve ter informação sistematizada sobre a
formação dos colaboradores que integram cada projeto de auditoria.
RELEVÂNCIA
Este indicador permite avaliar se os colaboradores de auditoria têm o conhecimento adequado e atualizado sobre as matérias críticas da profissão. A formação
contínua aumenta a capacidade dos colaboradores em realizar auditorias de qualidade elevada. l
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR FIRMA

HORAS MÉDIAS ANUAIS DE FORMAÇÃO
EXERCÍCIO N-1

EXERCÍCIO N

CATEGORIA PROFISSIONAL

Ética e
Contabilidade
independência e auditoria

Outras

Total

Ética e
Contabilidade
independência e auditoria

Outras

Total

Sócios de auditoria
Gerente(s)
Sénior(es)
Staff
Média por colaborador

CONTEXTUALIZAÇÃO
Na apresentação deste indicador, a firma de auditoria deve apresentar sucintamente a seguinte informação:
•
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Descrição das “Outras formações” (ex. prevenção de branqueamento de capitais
e financiamento ao terrorismo, soft skills, gestão de tempo, liderança, etc.); e
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5.4. FORMAÇÃO
•

Descrição dos principais temas abordados nas formações de “Contabilidade
e auditoria” (por exemplo novas normas de contabilidade e / ou de auditoria).

CONCEITOS
HORAS DE FORMAÇÃO
Incluem:
•
•
•

Todas as horas de formação independentemente de serem atestadas por um
departamento da firma de auditoria ou de serem certificadas;
Todos os tipos de formação (por exemplo, e-learning, web-based training,
formação em sala);
As horas despendidas por colaboradores da firma enquanto formadores internos no que se refere à preparação da formação.

Não incluem:
•
•
•
•

Horas relacionadas com “On-job-training”;
Horas associadas à preparação e revisão de consultas / pareceres técnicos;
Horas de formação de staff não profissional (por exemplo, estagiários, colaboradores temporários, staff de apoio administrativo, etc.);
Horas de formação de colaboradores pertencentes a serviços de outsourcing.

OUTRAS FORMAÇÕES
Incluem-se neste âmbito, por exemplo, formações em soft skills, gestão de tempo,
liderança.
NÚMERO DE HORAS MÉDIAS ANUAIS DE FORMAÇÃO
O número de horas médias anuais de formação corresponde ao somatório de horas
de formação anual por categoria profissional a dividir pelo número médio de colaboradores na categoria profissional no exercício.
PERÍODO DE MENSURAÇÃO
O apuramento das horas de formação deve incluir todo o exercício de referência do
reporte. l
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5.5. ROTAÇÃO DOS COLABORADORES
DEFINIÇÃO
Informação sobre a estabilidade das equipas de auditoria destacando a taxa de
saídas de colaboradores durante o exercício.
MÉTRICA POR PROJETO
Número de colaboradores que durante o projeto de auditoria saíram da equipa
(incluindo transferência para outros projetos e/ou departamentos) face ao total de
colaboradores da equipa envolvidos no projeto de auditoria referente ao exercício
anterior.
MÉTRICA POR FIRMA
Número de colaboradores de auditoria que saíram da firma no período de 12
meses findo em 30 de junho do exercício de referência (N) face ao total de colaboradores de auditoria da firma no início do período (1 de julho do exercício anterior
ao do exercício de referência (N-1)).
RELEVÂNCIA
A rotação elevada nas equipas de auditoria pode ter consequências negativas na
qualidade dos trabalhos, na medida em que o conhecimento acumulado e a experiência no cliente e nos procedimentos da firma não são devidamente consolidados quando existe uma elevada rotação. l
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR PROJETO

TAXA DE ROTAÇÃO NO PROJETO DE AUDITORIA
EXERCÍCIO N

CATEGORIA PROFISSIONAL

N.º de colaboradores
envolvidos no projeto
de auditoria (N-1)

N.º de saídas durante
o projeto de auditoria

Taxa
de saídas

N.º de entradas de novos
colaboradores durante
o projeto de auditoria

Sócio responsável
Gerente(s)
Sénior(es)
Staff
Taxa de rotação global

X

Y

Y/X

Z
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5.5. ROTAÇÃO DOS COLABORADORES
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR PROJETO

TAXA DE ROTAÇÃO NO PROJETO DE AUDITORIA
EXERCÍCIO N-1

CATEGORIA PROFISSIONAL

N.º de colaboradores
envolvidos no projeto
de auditoria (N-2)

N.º de saídas durante
o projeto de auditoria

Taxa
de saídas

N.º de entradas de novos
colaboradores durante
o projeto de auditoria

Sócio responsável
Gerente(s)
Sénior(es)
Staff
Taxa de rotação global

A

B

B/A

C

CONTEXTUALIZAÇÃO
A firma de auditoria deve apresentar uma breve descrição sobre os seguintes
aspetos:
•
•

Quando existam variações significativas na taxa de saídas;
Saídas de colaboradores da equipa de auditoria com uma participação pouco
relevante para o projeto de auditoria.

CONCEITOS
N.º DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NO PROJETO DE AUDITORIA (N-1)
Corresponde a todos os colaboradores de auditoria que estiveram envolvidos no
projeto de auditoria relativo ao exercício anterior.
SAÍDAS DE COLABORADORES
Incluem:
•
•
•

37

Saídas de colaboradores da equipa da auditoria para outros projetos da
firma;
Transferências de colaboradores para outros departamentos da firma de auditoria; e
Saídas de colaboradores da firma de auditoria.
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5.5. ROTAÇÃO DOS COLABORADORES
Não incluem:
•

Saídas decorrentes das rotações obrigatórias (por exemplo, sócio e elementos mais seniores da equipa);
Promoções de categoria profissional, desde que o colaborador se mantenha
na mesma equipa de auditoria;
Saídas de colaboradores pertencentes a serviços de outsourcing (por exemplo, recurso a serviços partilhados da rede da firma de auditoria).

•
•

TAXA DE SAÍDAS
Corresponde ao rácio do número de colaboradores que saíram da equipa durante o
projeto de auditoria pelo número total de colaboradores da categoria profissional
envolvidos no projeto de auditoria referente ao exercício anterior (N-1). l
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR FIRMA

TAXA DE ROTAÇÃO NA FIRMA
EXERCÍCIO N

CATEGORIA PROFISSIONAL
Sócio responsável
Gerente(s)
Sénior(es)
Staff
Taxa de rotação global

N.º de colaboradores no
N.º de saídas
final do período
no período de 12 meses
(1 de julho de N-1)

X

Taxa
de saídas

N.º de entradas de
novos colaboradores
no período de 12 meses

Y/X

Z

Y

TAXA DE ROTAÇÃO NA FIRMA
EXERCÍCIO N-1

CATEGORIA PROFISSIONAL
Sócio responsável
Gerente(s)
Sénior(es)
Staff
Taxa de rotação global
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N.º de colaboradores no
N.º de saídas
final do período
no período de 12 meses
(1 de julho de N-2)

A

B

Taxa
de saídas

N.º de entradas de
novos colaboradores
no período de 12 meses

B/A

C
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5.5. ROTAÇÃO DOS COLABORADORES
CONTEXTUALIZAÇÃO
A firma de auditoria deve incluir uma narrativa com informação sobre os seguintes
aspetos:
•
•

As variações significativas no número de saídas de colaboradores em N face
a N-1;
A política de retenção de colaboradores estabelecida internamente.

CONCEITOS
SAÍDAS DE COLABORADORES
Saídas de colaboradores de auditoria não incluem as saídas por motivos de reforma e incluem as saídas por despedimentos.
N.º DE COLABORADORES NO FINAL DO PERÍODO (1 DE JULHO DE N-1)
Corresponde ao n.º total de colaboradores de auditoria à data de 1 de julho do exercício imediatamente anterior em relação ao exercício de referência do reporte
(N-1).
N.º DE SAÍDAS NO PERÍODO DE 12 MESES
Devem ser consideradas todas as saídas de colaboradores de auditoria concretizadas entre 1 de julho de N-1 e 30 de junho do exercício de referência do reporte (N),
exceto quando as saídas de colaboradores sejam por motivos de reforma.
TAXA DE SAÍDAS
Corresponde ao rácio do número de colaboradores de auditoria que saíram da
firma pelo número total de colaboradores de auditoria da categoria profissional no
início do período (N-1).
PERÍODO DE MENSURAÇÃO
Devem ser consideradas todas as saídas / entradas de colaboradores de auditoria
da firma nos últimos 12 meses anteriores a 30 de junho do exercício de referência
do reporte. l
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5.6. HORAS POR FASES DE AUDITORIA
DEFINIÇÃO
Este indicador fornece informação sobre a dedicação da equipa de auditoria nas
várias fases do processo de auditoria (planeamento, execução e conclusão/relato).
MÉTRICA POR PROJETO
Número de horas e percentagem, por categoria profissional, despendidas em cada
uma das fases de auditoria e indicação das datas de conclusão de cada uma das
fases. Este indicador não se aplica à firma de auditoria dada a sua natureza.
RELEVÂNCIA
Este indicador permite avaliar se houve um adequado envolvimento dos elementos mais seniores da equipa ao longo do trabalho de auditoria, nomeadamente na
definição da estratégia e planeamento de auditoria.
O desenvolvimento dos trabalhos de auditoria de forma atempada permite ao auditor identificar tempestivamente as matérias críticas de auditoria (incluindo a identificação de riscos de distorção material / riscos significativos e riscos de fraude)
e adequar a estratégia de auditoria.
A qualidade de auditoria depende também da adequação do planeamento e
execução e na forma como a globalidade das horas de auditoria são faseadas para
assegurar um processo de auditoria bem-sucedido. O tempo alocado à fase de planeamento da auditoria pode ser crítico, sendo igualmente relevante saber se os
elementos com maior senioridade participam ativamente na definição da estratégia de auditoria. l
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5.6. HORAS POR FASES DE AUDITORIA
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR PROJETO

DATA DE REFERÊNCIA DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

DD/MM/AAAA

DATA DA EMISSÃO DA CLC/RA:

DD/MM/AAAA
HORAS MÉDIAS ANUAIS DE FORMAÇÃO
PLANEAMENTO

CATEGORIA PROFISSIONAL / FUNÇÃO Horas reais
Revisor de controlo de qualidade
Sócio responsável
Gerente(s)
Sénior(es)
Staff
Especialista(s)
Total
Data de conclusão planeada:
Data de conclusão real:

C

EXECUÇÃO

CONCLUSÃO / RELATO

TOTAL

%

Horas reais

%

Horas reais

%

Horas reais

D%

G

H%

K

L%

C+G+K

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

CONTEXTUALIZAÇÃO
A firma de auditoria deve incluir uma narrativa que inclua informação sobre os seguintes aspetos:
•

•

Justificações sobre os desvios entre as datas de conclusão planeadas de
cada uma das fases e as datas de conclusão reais e sobre as horas reais e
planeadas;
As datas em que o auditor comunicou as conclusões de cada uma das fases
de auditoria aos órgãos sociais e, em particular, ao órgão de fiscalização.

CONCEITOS
PLANEAMENTO
Esta fase inclui o entendimento realizado pelo auditor sobre o sistema de controlo
interno da sociedade, a sua avaliação e realização de testes e a definição da estratégia e de um plano de auditoria. A definição da estratégia global do trabalho a realizar deve estabelecer a natureza, a extensão, a profundidade e a oportunidade dos
procedimentos a executar, com vista a expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras da entidade auditada.
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5.6. HORAS POR FASES DE AUDITORIA
EXECUÇÃO
Esta fase inclui as horas incorridas na execução dos procedimentos de auditoria
intercalares e finais, excluindo todos os procedimentos relacionados com o planeamento (por exemplo, testes aos controlos, entendimento de processos, etc.).
CONCLUSÃO / RELATO
Esta fase inclui as horas incorridas no processo de conclusão da auditoria que,
para este efeito, inclui: a elaboração do relatório adicional dirigido ao órgão de fiscalização, elaboração da CLC/RA, obtenção da declaração do órgão de administração, comunicações efetuadas ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização das conclusões do trabalho de auditoria e organização dos arquivos finais
do projeto. As horas incorridas após a emissão da CLC/RA até à fase de arquivo da
documentação associada ao projeto de auditoria devem também ser consideradas
nesta fase.
PERÍODO DE MENSURAÇÃO
Devem ser consideradas todas as horas incorridas no processo de auditoria às
contas da entidade auditada com a mesma referência da data do reporte. l
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5.7. RESULTADOS DOS CONTROLOS
DE QUALIDADE
DEFINIÇÃO
Este indicador apresenta sumariamente os resultados do processo de monitorização da firma de auditoria e de monitorizações externas.
MÉTRICAS POR FIRMA
•

Número e percentagem de EIP sujeitas a monitorização interna face ao total
de EIP.
Número de sócios de EIP sujeitos a monitorização interna face ao total de
sócios de EIP.
Número de monitorizações externas no exercício.

•
•

RELEVÂNCIA
O programa de controlo de qualidade interno de uma firma pode demonstrar o seu
nível de atenção relativamente à monitorização e melhoria da qualidade na prática
de auditoria.
Os resultados das monitorizações externas, nomeadamente o número de
recomendações relacionadas com o sistema de controlo de qualidade interno da
firma de auditoria corroboram se esse sistema é adequado. l

MODELO DE REPORTE DAS MÉTRICAS POR FIRMA

MONITORIZAÇÃO INTERNA

EXERCÍCIO N

EXERCÍCIO N-1

EXERCÍCIO N

EXERCÍCIO N-1

Número de EIP sujeitas
Percentagem face ao total de EIP
Número de sócios responsáveis de auditoria de EIP sujeitos
Percentagem face ao total de sócios responsáveis de auditoria de EIP
Sistema de controlo de qualidade interno sujeito (S/N)

MONITORIZAÇÃO EXTERNA
Número de supervisões ao sistema de controlo de qualidade da firma		
Número de dossiês de auditoria de EIP sujeitos a supervisões externas		
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5.7. RESULTADOS DOS CONTROLOS DE QUALIDADE
CONTEXTUALIZAÇÃO
A firma de auditoria poderá prestar informação adicional sobre os dados apresentados nos quadros acima no âmbito da descrição do seu sistema de controlo de
qualidade interno.
CONCEITOS
PROCESSO DE MONITORIZAÇÃO INTERNA DA FIRMA
Processo que é assegurado pela firma ou por sociedades que pertençam à rede
da firma como parte do seu programa de monitorização da qualidade da auditoria.
O processo de monitorização em relação ao controlo de qualidade é “um processo
que abrange a consideração e avaliação contínuas do sistema de controlo de qualidade da firma, incluindo uma inspeção periódica a uma seleção de trabalhos concluídos, concebido para proporcionar à firma segurança razoável de que o seu sistema de controlo de qualidade está a operar com eficácia”8.
MONITORIZAÇÃO EXTERNA
Processo assegurado por autoridades com competência de supervisão de auditoria (por exemplo, CMVM, OROC, PCAOB9).
DATA DE REALIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO
A data de realização da monitorização corresponde à data em que ocorreu a última
monitorização interna ou externa.
8

Glossário de termos

DATA DE REFERÊNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

do Manual das Normas
Internacionais de
Controlo de Qualidade,
Auditoria, Revisão,

Corresponde à data de referência das demonstrações financeiras das entidades
auditadas que foram objeto de monitorização no último processo de monitorização (interna/externa).

Outros Trabalhos
de Garantia de

PERÍODO DE MENSURAÇÃO

Fiabilidade e Serviços
Relacionados.
9

Public Company

Deve ser considerada a informação relativa aos últimos processos de monitorização interna e externa realizados. l

Accounting Oversight
Board.
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5.8. FUNÇÕES DE CONTROLO DE QUALIDADE
DEFINIÇÃO
Este indicador fornece informação sobre o número de horas de colaboradores afetos a funções de controlo de qualidade (FCQ) dentro da firma de auditoria, em tempo parcial ou integral.
MÉTRICA POR FIRMA
Número médio de horas de colaboradores afetos a FCQ ao nível da firma de
auditoria.
RELEVÂNCIA
Este indicador permite avaliar o compromisso da firma de auditoria em disponibilizar recursos centralizados para dotação das equipas de auditoria com as ferramentas, conhecimento e recursos necessários para a realização de auditorias de
qualidade de forma consistente. l
MODELO DE REPORTE DA MÉTRICA POR FIRMA

FUNÇÕES DE CONTROLO DE QUALIDADE
Horas totais incorridas
Percentagem de horas despendidas em FCQ
em relação ao total de horas de auditoria
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EXERCÍCIO N-1
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5.8. FUNÇÕES DE CONTROLO DE QUALIDADE
CONTEXTUALIZAÇÃO
A firma de auditoria deve descrever sumariamente a estrutura interna (por exemplo, número de colaboradores afetos) associada ao controlo de qualidade e as suas
principais responsabilidades. As variações significativas em termos de horas totais incorridas e na percentagem de horas despendidas em FCQ em relação ao total de horas de auditoria do exercício N e N-1 devem ser justificadas e descritas as
medidas implementadas e / ou implementar que permitiram assegurar a continuidade das funções.
CONCEITOS
FUNÇÕES DE CONTROLO DE QUALIDADE10
As FCQ a considerar são as seguintes:

10

ISQC 1, Controlo

de Qualidade para

•

Gestão do risco, independência e ética – inclui atividades relacionadas com
a verificação da conformidade dos requisitos de independência relevantes;
excluem-se as horas dedicadas a estas matérias ao nível do projeto de auditoria desempenhadas pelos membros da equipa de auditoria;

•

Garantia de qualidade – inclui as atividades relacionadas com a realização de
revisões do controlo de qualidade internas e monitorização da qualidade das
auditorias realizadas; não devem ser incluídas as horas despendidas por sócios e gerentes enquanto revisores de controlo de qualidade interno de projetos de auditoria específicos; e

•

Apoio técnico – inclui atividades tais como o desenvolvimento de metodologias de auditoria, análise e elaboração de pareceres técnicos, elaboração de
guias de apoio às equipas de auditoria.

As FCQ não incluem atividades relacionadas com formação, estudo e desenvolvimento de recursos humanos.

Firmas que Executem
Auditorias e Revisões

HORAS TOTAIS INCORRIDAS

de Demonstrações
Financeiras e Outros
Trabalhos de Garantia
de Fiabilidade e de

Devem ser consideradas as horas incorridas por todos os colaboradores afetos a
FCQ, incluindo as horas incorridas nessas funções por colaboradores de firmas de
auditoria que pertençam à respetiva rede.

Serviços Relacionados,
parágrafos 13–25.

46

5. INDICADORES,
MÉTRICAS E MODELOS
DE REPORTE

GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

5.8. FUNÇÕES DE CONTROLO DE QUALIDADE
PERCENTAGEM DE HORAS DESPENDIDAS EM FCQ EM RELAÇÃO AO TOTAL DE
HORAS DE AUDITORIA
No cálculo da percentagem deve atender-se ao seguinte:
•
•

o numerador inclui as horas incorridas em FCQ de todos os colaboradores
afetos ao exercício desse tipo de funções;
o denominador inclui o total de horas de auditoria incorridas por todos os colaboradores de auditoria em exercício de funções de auditoria; não inclui as
horas despendidas por colaboradores de auditoria em FCQ.

PERÍODO DE MENSURAÇÃO
Devem ser consideradas todas as horas incorridas em FCQ ao longo de um período
de 12 meses (coincidente com o ano civil). l

47

GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

6. OUTRAS
CONSIDERAÇÕES

48

GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

6. OUTRAS
CONSIDERAÇÕES

O

s indicadores e as métricas apresentados anteriormente revestem uma natureza
essencialmente quantitativa.
Porém, há outros aspetos qualitativos que contribuem significativamente para a
qualidade da auditoria e que devem ser igualmente avaliados e tidos em consideração em conjunto com os indicadores quantitativos. A título exemplificativo destacam-se os seguintes aspetos:
•

A estratégia e o plano de auditoria devem ter em conta os riscos significativos da EIP e o auditor deve desenhar procedimentos para mitigar esses riscos, tendo em consideração o entendimento obtido sobre o sistema de controlo interno da EIP;

•

A equipa de auditoria deve manter o ceticismo profissional ao longo de todo
o processo de auditoria, em particular nos principais julgamentos utilizados
pela gestão no processo das estimativas;

•

No processo de auditoria deve ser assegurado que todas as ameaças à independência do auditor foram salvaguardadas;

•

O auditor deve desenhar e executar procedimentos adequados para mitigar
o risco de fraude;

•

Os julgamentos profissionais utilizados pelo auditor devem ter em consideração o referencial contabilístico bem como todas as circunstâncias que envolvem a EIP;

•

Os assuntos críticos de auditoria (incluindo as matérias relevantes) e as respetivas conclusões devem ser apresentados tempestivamente aos órgãos
sociais da EIP;

•

Deve existir uma adequada revisão e acompanhamento dos assuntos por parte
do sócio responsável e pelo responsável pela revisão de controlo de qualidade;
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•

As recomendações decorrentes das ações de controlo de qualidade internas e externas devem ser implementadas tempestivamente pela firma de
auditoria;

•

A firma de auditoria deve ter um processo de avaliação interna sobre a satisfação dos colaboradores ao nível da qualidade da auditoria;

•

A firma de auditoria tem implementados procedimentos que permitem prevenir e mitigar eventos que deram origem a processos judiciais ou contraordenações relacionados com a atividade de auditoria;

•

A liderança da firma promove a qualidade da auditoria de forma consistente
e transversal cumprindo os requisitos previstos na ISQC111. l

11

  ISQC 1, §A5: “A necessidade de a liderança da firma reconhecer que a estratégia de negócio da firma está sujeita ao requisito

imperativo de a firma atingir qualidade em todos os trabalhos que execute assume particular importância na promoção de
uma cultura interna baseada na qualidade. Essa promoção inclui: (a) Estabelecer políticas e procedimentos para a avaliação
do desempenho, as remunerações e as promoções (incluindo sistemas de incentivo) do pessoal, a fim de demonstrar o
empenhamento imperativo da firma quanto à qualidade; (b) Atribuir as responsabilidades de gestão para que as considerações
comerciais não se sobreponham à qualidade do trabalho executado; e (c) Prever recursos suficientes para o desenvolvimento,
documentação e suporte das políticas e procedimentos de controlo de qualidade.”
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GLOSSÁRIO
PARA EFEITO DO PRESENTE GUIA:

AUDITOR

A pessoa ou pessoas que conduzem a auditoria, geralmente o sócio responsável pelo trabalho ou outros membros da equipa de trabalho ou, se aplicável, à firma de auditoria.

ARQUIVO DO DOSSIÊ
DE AUDITORIA

Um ou mais arquivos ou outros meios de armazenamento, em forma física ou eletrónica,
contendo os registos que integram a documentação de auditoria relativa a um trabalho
específico.

ENTIDADE DE
INTERESSE PÚBLICO

Definição conforme prevista no Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria.

EQUIPA
DE AUDITORIA

Todos os sócios e pessoal que executam o trabalho, incluindo quaisquer indivíduos designados pela firma ou por uma firma da rede que executam procedimentos de auditoria nesse
trabalho. Exclui o perito externo do auditor contratado pela firma ou por uma firma da rede.

ESPECIALISTA

Inclui todos os peritos envolvidos no projeto de auditoria nos termos previstos na Norma
Internacional de Auditoria 620 – Usar o trabalho de um perito do auditor.

FIRMA DE
AUDITORIA

Um profissional individual, parceria, sociedade ou outra entidade de contabilistas ou auditores profissionais.

FULL TIME
EQUIVALENTS
(FTE)

Corresponde a um método de mensuração do grau de envolvimento de um colaborador nas
atividades de uma organização ou unicamente em um determinado projeto (Ex. 1 FTE significa um colaborador a tempo inteiro dedicado a uma tarefa).

GERENTE

Inclui todas as categorias responsáveis pela revisão do trabalho, excluindo o sócio responsável pela auditoria (por exemplo, Other partners, Associate Partners, Senior managers,
managers).

PROCESSO DE
MONITORIZAÇÃO
INTERNA

Um processo que abrange a avaliação continua do sistema de controlo de qualidade da firma, incluindo inspeções periódicas a uma seleção de trabalhos de auditoria concluídos,
concebido para proporcionar à firma uma segurança razoável de que o seu sistema de controlo de qualidade está a operar com eficácia. Este processo pode ser assegurado pela própria firma de auditoria ou por uma firma pertencente à sua rede.
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GLOSSÁRIO

PROJETO DE
AUDITORIA

REDE

GUIA DE APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA

Corresponde ao trabalho realizado pelo auditor de acordo com as normas internacionais
de auditoria, resultando na emissão de uma opinião sobre as contas individuais e/ou consolidadas da entidade auditada (Certificação Legal das Contas e/ou Relatório de Auditoria).
Definição conforme previsto no Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria.

REVISOR DE
CONTROLO DE
QUALIDADE

Um sócio, outra pessoa da firma, pessoa externa adequadamente qualificada ou uma equipa constituída por estes indivíduos, nenhum dos quais é membro da equipa de trabalho,
com experiência e autoridade suficiente e apropriada para avaliar objetivamente os julgamentos significativos que a equipa de trabalho fez e as conclusões a que chegou ao formular o relatório.

ROOT CAUSE
ANALYSIS

Corresponde a uma abordagem para identificar as causas subjacentes de um incidente,
para que as soluções mais eficazes possam ser identificadas e implementadas.

SÓCIO
RESPONSÁVEL
PELO TRABALHO

Sócio ou outra pessoa na firma que é responsável pelo trabalho de auditoria e pela sua execução e pelo relatório do auditor emitido em nome da firma, e que goza, quando necessário, de autorização adequada concedida por um organismo profissional, legal ou regulador.

VARIAÇÕES
SIGNIFICATIVAS

Variações de valor igual ou superior, em termos absolutos, a 10%. l
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