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Exmo. Senhor 
Deputado Filipe Neto Brandão 
Presidente da Comissão de Orçamento e 
Finanças (COF)  
Assembleia da República 
Palácio de S. Bento  
Praça da Constituição de 1976 
1249-068 LISBOA 

 

S/referência S/comunicação N/referência Data 

  S-AdC/2021/2322 19/08/2021 

 

Assunto: 

Comentários e recomendações à “Proposta de Lei n.º 94/XIV/2ª que 
procede à revisão do CVM e dos Estatutos da CMVM, e propõe alterações 
ao RJSA, aos Estatutos da OROC, ao RGOIC, ao RGICSF, ao CIRE, ao CSC 
e a legislação conexa” 

Foi submetida pelo Governo, à Assembleia da República, a “Proposta de Lei n.º 94/XIV/2ª”, 
atualmente em discussão na especialidade, na Comissão de Orçamento e Finanças (COF)1. 

Neste contexto e, nos termos dos seus Estatutos2, a AdC desenvolve um conjunto de 
comentários e recomendações à Proposta de Lei, visando contribuir para o processo 
decisório, numa perspetiva de concorrência, em benefício da economia e dos consumidores 
(em anexo). 

Os comentários e recomendações da AdC centram-se na eliminação de barreiras legais e 
regulatórias ao acesso à e ao exercício da atividade, desempenhada por revisores oficiais de 
contas (ROC) e sociedades de profissionais (SROC), em particular, atendendo às propostas 
de alteração aos Estatutos da OROC (objeto de alteração pela Proposta de Lei) constantes 
do Plano de Ação da AdC3, em resultado do Projeto de Cooperação AdC/OCDE (2016-2018)4. 

Com os melhores cumprimentos, 

19/08/2021

X
Margarida Matos Rosa

Presidente

Assinado por: MARGARIDA ISABEL REBELO DE MATOS ROSA  

                                                
1 Cf. Proposta de Lei aprovada em Conselho de Ministros, de 13.05.2021; aprovada na generalidade, na 
Assembleia da República, em 09.07.2021; e em discussão na especialidade, na COF. 
2 Cf. Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, alínea g) do artigos 5.º, e alínea d) do n.º 4 do artigo 6.º. 
3 Cf. “Plano de Ação da AdC para a Reforma Legislativa e Regulatória de 13 Profissões Liberais Autorreguladas e 
para os Setores de Transporte Rodoviário, Ferroviário, Marítimo e Portuário”. 
4 Cf. Página da AdC, relativa ao Projeto AdC Impact 2020.  

mailto:5cof@ar.parlamento.pt
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953387a4d4455785a6d566b4d43316c5a5745354c54526a5a44597459545a6d4d793031596a45344f5442684d7a6c694d546b755a47396a65413d3d&fich=3051fed0-eea9-4cd6-a6f3-5b1890a39b19.docx&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110806
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Politicas_Publicas/Documents/Relatorio%20AdC_%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20para%20a%20Reforma%20Legislativa%20e%20Regulat.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Politicas_Publicas/Paginas/AdCIMPACT2020.aspx
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Comentários e recomendações à Proposta de Lei n.º 94/XIV/2ª que procede à revisão do CVM 
e dos Estatutos da CMVM, e propõe alterações ao RJSA, aos Estatutos da OROC, ao RGOIC, ao 

RGICSF, ao CIRE, ao CSC e a legislação conexa 

 

1. Enquadramento 

1. Foi submetida pelo Governo, à Assembleia da República, a Proposta de Lei n.º 94/XIV/2ª, aprovada 
na generalidade, e em discussão na especialidade, na Comissão de Orçamento e Finanças (COF)1. 

2. A Proposta de Lei procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários (CVM)2 e dos Estatutos da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Estatutos da CMVM)3. Propõe, ainda, alterações ao 
Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria (RJSA)4 e à Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro (que 
aprova o RJSA)5, aos Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (Estatutos da OROC)6, ao 
Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC)7, ao Regime Geral das Instituições 
de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF)8, ao Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas (CIRE)9, ao Código do Registo Comercial (CRC)10, e a legislação conexa. 

3. A CMVM elaborou o “Anteprojeto de Revisão do Regime Jurídico de Auditoria”, que inclui propostas 
de alteração da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro (que aprova o RJSA), do RJSA e dos Estatutos 
da OROC, sujeito a consulta pública. O Anteprojeto da CMVM final foi apresentado ao Governo11, 
em 2018, abrangendo parte dos diplomas objeto de revisão pela Proposta de Lei. 

4. Neste contexto e, nos termos dos seus Estatutos12, a AdC desenvolve um conjunto de comentários 
e recomendações à Proposta de Lei, contribuindo para o processo decisório, numa perspetiva de 
concorrência, em benefício da economia e dos consumidores. 

5. Os comentários e recomendações da AdC centram-se na eliminação de barreiras legais e 
regulatórias ao acesso à e ao exercício da atividade, desempenhada por revisores oficiais de 
contas (ROC) e sociedades de profissionais (SROC), em particular, atendendo ao Projeto de 
Cooperação AdC/OCDE, no âmbito do Projeto AdC Impact 2020 (2016-2018)13. 

6. A AdC e a OCDE analisaram a legislação e a regulamentação de dois setores da economia - de um 
conjunto de 13 profissões liberais autorreguladas14, incluindo a de ROC, e do setor dos transportes 

                                                

1 Cf. Proposta de Lei aprovada em Conselho de Ministros, de 13.05.2021; aprovada na generalidade, na Assembleia da 
República, em 09.07.2021; e em discussão na especialidade, na COF. 
2 Cf. Proposta de alteração ao CVM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro. 
3 Cf. Proposta de alteração aos Estatutos da CMVM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 5/2015, de 8 de janeiro. 
4 Cf. Proposta de alteração ao RJSA. 
5 Cf. Proposta de alteração à Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, que aprova o RJSA. 
6 Cf. Proposta de alteração aos Estatutos da OROC, aprovados pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro. 
7 Cf. Proposta de alteração ao RGOIC, aprovado em anexo à Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro. 
8 Cf. Proposta de alteração ao RGICSF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro. 
9 Cf. Proposta de alteração ao CIRE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março. 
10 Cf. Proposta de alteração ao CRC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de dezembro. 
11 Cf. Consulta Pública da CMVM n.º 8/2018 (04.09-03.11.2018). O Anteprojeto final, dirigido ao Governo, de “Alteração do 
Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, e do Regime Jurídico da Supervisão 
de Auditoria”; o Relatório da Consulta Pública; os contributos da OROC; e o Documento de Consulta Pública. 
12 Cf. Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, entre as atribuições da AdC inclui-se a de “contribuir para o aperfeiçoamento 
do sistema normativo português em todos os domínios que possam afetar a livre concorrência, por sua iniciativa ou a pedido 
da Assembleia da República ou do Governo”, podendo “formular sugestões ou propostas com vista à criação ou revisão do 
quadro legal e regulatório” (cf. alínea g) do artigos 5.º, e alínea d) do n.º 4 do artigo 6.º). 
13 Cf. Página da AdC, relativa ao Projeto AdC Impact 2020.  
14 I.e., profissões jurídicas (advogados; notários; solicitadores; e agentes de execução); profissões económico-financeiras 
(economistas; contabilistas certificados; revisores oficias de contas; e despachantes oficiais); profissões técnico-científicas 
(engenheiros; engenheiros técnicos; e arquitetos); e de saúde (farmacêuticos e nutricionistas). 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953387a4d4455785a6d566b4d43316c5a5745354c54526a5a44597459545a6d4d793031596a45344f5442684d7a6c694d546b755a47396a65413d3d&fich=3051fed0-eea9-4cd6-a6f3-5b1890a39b19.docx&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110806
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/consulta_publica_8_2018.aspx?v
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Anteprojeto%20final%20revisao%20EOROC%20e%20RJSA.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Relatorio%20Consulta%20Publica_8_2018.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/anexos/Documents/OROC%20-%20resposta%20CP_8_2018_anexo.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Documento%20de%20Consulta%20_8_2018.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Politicas_Publicas/Paginas/AdCIMPACT2020.aspx
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-, tendo resultado deste Projeto recomendações da OCDE15 e um Plano de Ação da AdC16, com 
propostas de alteração legislativas e regulatórias, para a implementação dessas recomendações. 

7. Nesse sentido, os comentários e recomendações da AdC centram-se nas propostas de alteração 
aos Estatutos da OROC, designadamente em face da Proposta de Lei (cf. Secção 2). 

8. Tece-se, ainda, comentários a propostas de alteração ao RJSA, nomeadamente no contexto da 
adoção, pela Proposta de Lei, das recomendações que a AdC dirigiu ao legislador, no parecer que 
emitiu aquando da Proposta de Lei n.º 334/XII17, em 2015, que deu origem ao RJSA (cf. Secção 3).  

9. Neste contexto, destaca-se a estratégia de recuperação económica nacional, onde se insere o Plano 
para a Recuperação e a Resiliência (PRR18), do Governo, que prevê a implementação de um 
conjunto de reformas e de investimentos, de entre os quais: a “[r]edução das restrições nas 
profissões altamente reguladas” (Reforma RE-r16), relativa a qualificações e competências (C6). 

10. Mais recentemente, no seu contributo para a recuperação económica19, a AdC destaca a 
importância de não se perder a oportunidade de implementar as propostas constantes do seu 
Plano de Ação. Mais importantes agora, no contexto da retoma económica - para aumentar a 
oferta, promover a concorrência e a inovação, e novos modelos de negócio -, com benefícios para 
os consumidores e, atento o seu efeito multiplicador, na economia como um todo.  

2. Propostas do Plano de Ação da AdC para a reforma dos Estatutos da OROC 

 Acolhimento de propostas do Plano de Ação da AdC, para a reforma dos Estatutos da OROC, 
pela Proposta de Lei n.º 94/VIV/2.ª 

11. O preâmbulo da Proposta de Lei refere da oportunidade para verter, no diploma, “recomendações 
da OCDE, com vista a eliminar algumas das barreiras identificadas ao acesso à profissão de auditor”. 

12. Como se vem de referir, no âmbito do Projeto AdC/OCDE, a AdC desenvolveu o seu Plano de Ação, 
para a implementação dessas recomendações, que visam a eliminação de barreiras ao acesso à e 
ao exercício da atividade de revisão legal de contas, desempenhada por ROC e SROC. 

13. Em particular, o Plano de Ação da AdC propõe um conjunto variado de propostas20 de alteração 
legislativas e regulatórias específicas para a atividade de revisão legal de contas e a profissão de 
ROC (propostas de alteração a normas dos Estatutos da OROC e propostas a Regulamentos21 da 
OROC), que incluem várias das propostas-chave da AdC para a reforma do setor22. 

14. Acrescem propostas23 do Plano de Ação da AdC que propõem alterações a legislação horizontal, 
por via da necessidade de alteração de normativos a duas leis: a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro24 
e a Lei n.º 53/2015, de 11 de junho25. Estas alterações legislativas, com impacto transversal às várias 

                                                

15 Cf. "Avaliações da OCDE de Impacto Concorrencial: Portugal": V. 1: Transportes e V. 2: Profissões liberais autorreguladas. 
16 Cf. “Plano de Ação da AdC para a Reforma Legislativa e Regulatória de 13 Profissões Liberais Autorreguladas e para os 
Setores de Transporte Rodoviário, Ferroviário, Marítimo e Portuário”; ver, ainda, as Propostas-Chave da AdC para o setor das 
profissões liberais autorreguladas e para o setor dos transportes.   
17 Cf. “Parecer da AdC sobre a Proposta de Lei n.º 334/XX/4.ª (GOV)”, de 13 de julho de 2015. 
18 Cf. PRR, versão de 22 de abril de 2021, Componente C6, pp. 115-117. 
19 Cf. Contributo da AdC, “Concorrência na Implementação da Estratégia de Recuperação Económica”, de 15.06.2021. 
20 Cf. Anexo 9 – Revisor Oficial de Contas, do Plano de Ação da AdC.  
21 Cf. Regulamento n.º 12/2017, de 5 de janeiro, que aprova o Regulamento de Exame e de Inscrição; Regulamento n.º 
19/2017, de 6 de janeiro, que aprova o Regulamento de Estágio; Tabela de Taxas e Emolumentos (2016-18). 
22 Cf. Propostas-Chave da AdC para o setor das profissões liberais autorreguladas. 
23 Cf. Anexo 2 – Legislação Horizontal, do Plano de Ação da AdC. 
24 Estabelece o regime jurídico das associações públicas profissionais. 
25 Estabelece o regime jurídico das sociedades de profissionais sujeitas a associações públicas profissionais. 

https://www.oecd.org/daf/competition/Portugal-OECD-Competition-Assessment-Review-Vol1-Transports-preliminary-version.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/Portugal-OECD-Competition-Assessment-Review-Vol2-Professions-preliminary-version.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Politicas_Publicas/Documents/Relatorio%20AdC_%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20para%20a%20Reforma%20Legislativa%20e%20Regulat.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/Comunicados/Documents/AdC%20Impact%202020%20-%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20-%20Propostas-Chave%20-%20Profiss%C3%B5es%20Liberais.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/Comunicados/Documents/AdC%20Impact%202020%20-%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20-%20Propostas-Chave%20-%20Transportes.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Recomendacoes_e_Pareceres/Documents/Parecer%20sobre%20a%20Proposta%20de%20Lei%20que%20aprovou%20o%20Regime%20Jur%C3%ADdico%20da%20Supervis%C3%A3o%20de%20Auditoria.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQzMgYAqlWyYAUAAAA%3d
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Documents/2021%20-%20Contributo%20AdC%20recupera%C3%A7%C3%A3o%20econ%C3%B3mica.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Politicas_Publicas/Documents/Relatorio%20AdC_%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20para%20a%20Reforma%20Legislativa%20e%20Regulat.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/Comunicados/Documents/AdC%20Impact%202020%20-%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20-%20Propostas-Chave%20-%20Profiss%C3%B5es%20Liberais.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Politicas_Publicas/Documents/Relatorio%20AdC_%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20para%20a%20Reforma%20Legislativa%20e%20Regulat.pdf


 

 

 

3 

 

profissões liberais autorreguladas, permitiriam concretizar várias das propostas do Plano de Ação 
da AdC para a alteração a normas dos Estatutos da OROC. 

15. É importante enfatizar os benefícios, quantitativos26,27 e qualitativos, que adviriam de uma 
implementação integral dessas propostas, na economia portuguesa como um todo.  

16. Nesse contexto, importa destacar que a Proposta de Lei acolhe quatro das propostas constantes do 
Plano de Ação da AdC, relativas a propostas de alteração legislativas pró-competitivas dos Estatutos 
da OROC. Referimo-nos às propostas que propõem: 

(i) Conformidade do prazo para publicação do relatório anual de transparência relativo ao exercício 
da atividade à luz do direito europeu:  

A Proposta de Lei propõe uma alteração ao artigo 62.º, n.º 1, dos Estatutos da OROC, que está 
em linha com aquela proposta em sede do Plano de Ação da AdC. 

O Artigo 62.º, n.º 1, dos Estatutos da OROC dispõe que os ROC e as SROC que realizam a auditoria 
às contas de entidades de interesse público devem publicar, no prazo de três meses a contar do 
fim de cada exercício financeiro, um relatório anual de transparência.  

No seu Plano de Ação, a AdC propôs que esse prazo fosse alterado para quatro meses, em linha 
com o artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 537/201428. O período nacional inferior (em 
um mês) é suscetível de impor custos administrativos, de recursos humanos e financeiros 
injustificados, sobre os ROC e as SROC. Pode gerar incerteza regulatória para as empresas que 
operam além-fronteiras nacionais. Pode consubstanciar um desincentivo à entrada no mercado.  

A Proposta de Lei dispõe que os profissionais que realizam a revisão legal de contas de entidades 
de interesse público “publicam o relatório anual de transparência previsto na legislação da UE”. 

Nessa medida, a revisão desse prazo, em linha com a proposta da AdC, contribuirá para 
promover a certeza jurídica e regulatória, e conduzir a economias de custos. 

(ii) Eliminação de restrições à propriedade de SROC:  

A Proposta de Lei propõe uma alteração ao artigo 118.º, n.º 1, a), dos Estatutos da OROC, que 
está em linha com aquela proposta em sede do Plano de Ação da AdC. 

O artigo 118.º, n.º 1, a), dos Estatutos da OROC dispõe que apenas podem ser registadas como 
SROC, as entidades que satisfaçam o requisito em que a maioria do capital social e dos direitos 
de voto pertençam sempre a ROC, SROC, auditores ou entidades de auditoria de Estados-
Membros, podendo o demais ser detido por qualquer pessoa singular ou coletiva. 

No seu Plano de Ação, a AdC propôs que a propriedade/sociedade em SROC fosse aberta a 
profissionais de outras áreas de atividade e investidores, podendo estes deter a maioria do 
capital social de uma SROC, em linha com o artigo 3º, n.º 4, b), da Diretiva n.º 2006/43/CE29. A 
Diretiva de Auditoria apenas impõe uma restrição relativa à maioria dos direitos de voto, que 
deve ser detida por ROC e SROC de Estados-Membros.  

                                                

26 O Projeto AdC/OCDE estimou um impacto positivo na economia PT, em face da implementação das propostas para as 
quatro profissões económico-financeiras, de 52 M€/ano (assente: elasticidade da procura de - 2 e redução de preço de 2,5%). 
27 O Projeto AdC/OCDE estimou os potenciais efeitos económicos multiplicadores, na economia PT, na prestação de "serviços 
jurídicos e contabilísticos" (Eurostat NACE M.69). Em 2013, foi de 1,49 (1€ de procura adicional e 1,49€ no VAB de Portugal). 
28 Cf. Regulamento (UE) n.º 537/2014, de 16.04.2014, relativo aos requisitos específicos para a revisão legal de contas das 
entidades de interesse público (versão consolidada). 
29 Cf. Diretiva 2006/43/CE, de 17.05.2006, relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas (versão consolidada). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0537-20140616&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0043-20140616&from=EN
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A AdC defende, de forma transversal, para todas as profissões autorreguladas, a eliminação de 
restrições à propriedade, advogando a separação da propriedade do exercício da atividade30. 

A restrição à propriedade de SROC pode levar à diminuição do número de profissionais na oferta 
dos serviços, à diminuição das fontes de investimento, a um aumento dos custos operacionais, 
pelo custo do capital e a uma diminuição da propensão para adotar soluções de negócio 
inovadoras. A Proposta de Lei vem alterar a restrição à propriedade de SROC, em linha com a 
proposta da AdC, exigindo que “a maioria dos direitos de voto [e não também do capital social] 
deve pertencer sempre a ROC, SROC, auditores ou entidades de auditoria de Estados-Membros 
(…) podendo os demais direitos de voto ser detidos por qualquer pessoa singular ou coletiva”. 

A abertura da propriedade a indivíduos e a entidades externas potencia um maior investimento, 
aumentos de escala, redução de custos operacionais, honorários mais competitivos em 
benefício dos clientes, sejam estes empresas ou famílias.  

(iii) Ainda, eliminação de restrições à propriedade de SROC:  

A Proposta de Lei propõe uma alteração ao artigo 119.º, n.º 1, dos Estatutos da OROC, que 
está em linha com aquela proposta em sede do Plano de Ação da AdC. 

O artigo 119.º, n.º 1, dos Estatutos da OROC dispõe que nenhum ROC a título individual pode 
ser sócio de mais de uma SROC, salvo quando, por qualquer causa, estiver comprovadamente 
de saída de uma SROC para entrar como sócio noutra. 

No seu Plano de Ação, a AdC propôs a alteração da norma, permitindo que os ROC a título 
individual possam ser sócios em mais de uma SROC, propondo a eliminação desproporcional da 
restrição à propriedade de SROC. A AdC notou que os Estatutos da OROC permitem que as SROC 
possam ser sócias de outra(s) SROC31. 

A Proposta de Lei vem dispor que “o ROC a título individual pode ser sócio de mais de uma SROC, 
desde que a atividade profissional de ROC seja exercida apenas em nome de uma SROC”, 
eliminando a restrição à detenção da propriedade, em linha com a proposta da AdC.  

(iv)  Eliminação de requisitos desnecessários ao estabelecimento e à inscrição de ROC de países 
terceiros:  

A Proposta de Lei propõe uma alteração ao artigo 149.º, n.º 1, cuja nova alínea c), dos 
Estatutos da OROC, que está em linha com a proposta do Plano de Ação da AdC. 

O artigo 149.º, n.º 1, b), dos Estatutos da OROC dispõe que a admissão da inscrição de ROC de 
países terceiros depende de prova da residência, em Portugal, há pelo menos três anos. 

No seu Plano de Ação, a AdC propôs a eliminação daquele período de três anos, que representa 
uma barreira de acesso à atividade, inexistindo razões que legitimem a sua necessidade e 
proporcionalidade. A AdC propôs que fosse equacionada a proporcionalidade de outra 
alternativa menos restritiva da concorrência, como seja o facto de ser já obrigatória a aprovação 
numa prova de aptidão profissional (que garantirá o conhecimento da língua, da legislação 
nacional e do sistema tributário nacionais), que acautela os objetivos visados. 

                                                

30 Cf. Anexo 2 – Legislação Horizontal, do Plano de Ação da AdC. A AdC considera desejável que a Lei n.º 2/2013 (i.e., artigo 
27.º, n.º 3, alínea a), e n.º 4) e a Lei n.º 53/2015 (i.e., artigo 8.º, n.ºs 1, 2 e 4, e artigo 9.º, n.º 2), sejam alteradas, assim como 
os Estatutos das Ordens Profissionais analisados. As referidas leis-quadro exigem, de forma transversal, que o capital social, 
assim como os direitos de voto, sejam detidos, pelo menos, em maioria, por profissionais. Nas sociedades das profissões 
jurídicas, os Estatutos das respetivas Ordens Profissionais são mais restritivos, exigindo a totalidade da detenção do capital 
social e dos direitos de voto (advogados, notários, solicitadores e agentes de execução). 
31 Cf. Estatutos da OROC, artigo 120.º, n.º 1. 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Politicas_Publicas/Documents/Relatorio%20AdC_%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20para%20a%20Reforma%20Legislativa%20e%20Regulat.pdf
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A Proposta de Lei, na nova alínea c) do preceito, vem dispor que é admitida a inscrição de 
auditores de países terceiros desde que “disponham de domicílio ou estabelecimento 
profissional permanente em Portugal ou de representante com domicílio em Portugal”, 
eliminando o período de prova de residência em Portugal, em linha com a proposta da AdC. 

17. Estas medidas, recomendadas pela OCDE e pela AdC, e agora incluídas na Proposta de Lei, 
contribuirão para a eliminação de barreiras legais ao acesso à e ao exercício da atividade de revisão 
legal de contas, desempenhada por ROC e SROC. 

 Oportunidade de promoção da implementação de outras propostas do Plano de Ação da AdC 
específicas à atividade de revisão legal de contas 

18. A AdC sinaliza que continuam por implementar um acervo relevante de medidas propostas no 
Plano de Ação da AdC, quer específicas à atividade de revisão legal de contas (cf. propostas de 
alteração aos Estatutos da OROC, § 13 supra), quer transversais às várias profissões liberais 
autorreguladas (cf. propostas de alteração à Lei n.º 2/2013 e à Lei n.º 53/2015, § 14 supra)32. 

19. Em face da Proposta de Lei, considera-se da oportunidade do legislador implementar as restantes 
propostas do Plano de Ação da AdC. Em particular, identificam-se as seguintes propostas, que 
propõem a revisão dos Estatutos da OROC – cf. Caixa infra: 

Caixa 1: Reiteram-se as seguintes propostas do Plano de Ação da AdC, para a revisão dos Estatutos da 
OROC, com vista à eliminação de barreiras ao acesso à e ao exercício da atividade 

Proposta 1: Artigo 6.º - Regime autorregulatório 
Proposta 2: Artigo 9.º - Título profissional/Atividades reservadas 
Proposta 3: Artigo 49.º, n.º 3 - Limite temporal ao exercício não-exclusivo da profissão de ROC 
Proposta 4: Artigo 55.º, n.ºs 1 e 2 - Obrigação de partilha de informação estratégica com a OROC 
Proposta 5: Artigo 57.º - Obrigação de partilha de informação estratégica com a OROC 
Proposta 6: Artigo 89.º - Incompatibilidades 
Proposta 7: Artigo 91.º, n.º 2 - Restrições ao exercício da atividade durante o exercício não-exclusivo da profissão  
Proposta 8: Artigo 91.º, n.º 5 - Impedimentos 
Proposta 9. Artigo 95.º, n.º 6 - Impedimentos 
Proposta 10: Artigo 117.º - Restrições à multidisciplinariedade em SROC  
Proposta 11. Artigo 148.º, n.º 1, c) – Qualificações académicas 
Proposta 12. Artigo 153.º, n.ºs 3 e 4 – Exame prévio de acesso ao estágio profissional 
Proposta 13. Artigo 155.º - Exame prévio de acesso ao estágio profissional 
Proposta 14. Artigo 157.º, n.º 1 – Estágio profissional 
Proposta 15. Artigos 157.º, n.ºs 2, 4 e 5, e 159.º, n.ºs 3 e 8 – Estágio profissional 
Proposta 16. Artigos 177.º, n.º 1, e 182.º, n.ºs 2 e 3 - Curso preparatório para a prova de aptidão de ROC de outros 
Estados-Membros ou do EEE 

Fonte: Anexo 9 – Revisor Oficial de Contas, do Plano de Ação da AdC.  

20. Destacam-se algumas das propostas do Plano de Ação da AdC, constantes da Caixa 1 supra. 

Proposta 1: Separação das funções regulatória e representativa da OROC, através da criação de um 
órgão independente, externo ou interno, à OROC, mas efetivamente separado dos restantes órgãos 

21. O artigo 6.º dos Estatutos da OROC atribui duas funções à Ordem, de representação dos ROC e 
SROC perante outros indivíduos e entidades, e a regulação do acesso à e o exercício da profissão. 

22. Sendo o acesso e o exercício da profissão regulados pelos Estatutos da OROC, aprovados pelo 
legislador, são-no, também, por regulamentos adotados pela OROC, em função dos poderes 
atribuídos pelo legislador. A sua implementação é feita pelos órgãos dirigentes da OROC, 
compostos exclusivamente por profissionais concorrentes. 

                                                

32 Cf. Plano de Ação da AdC - Propostas-Chave da AdC para o setor das profissões liberais autorreguladas. 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Politicas_Publicas/Documents/Relatorio%20AdC_%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20para%20a%20Reforma%20Legislativa%20e%20Regulat.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/Comunicados/Documents/AdC%20Impact%202020%20-%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20-%20Propostas-Chave%20-%20Profiss%C3%B5es%20Liberais.pdf
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23. Considera-se que a atribuição destas duas funções à Ordem gera um conflito de interesses 
inerente no sistema de autorregulamentação - enquadrado pela lei-quadro, a Lei n.º 2/2013 – que 
pode conduzir à adoção de regulamentos desproporcionais, que favorecem os interesses privados 
ou corporativos, em detrimento do interesse público, do bem-estar e da concorrência. 

24. Assim, propõe-se que o legislador pondere a separação das funções regulatória e representativa 
da OROC, sendo esta proposta transversal a todas as profissões liberais autorreguladas33.  

25. A separação envolveria a criação de um órgão independente, externo e por setor de atividade, ou 
interno, i.e., criado dentro da atual Ordem mas efetivamente separado dos restantes órgãos. A 
direção do órgão regulador beneficiaria de integrar representantes da própria profissão mas 
também outros, nomeadamente indivíduos de alto perfil de outros órgãos reguladores ou 
organizações, representantes de organizações de consumidores e académicos. O órgão 
independente assumiria a principal regulamentação do acesso e exercício da profissão.  

Proposta 2: Reavaliação das atividades reservadas aos profissionais inscritos na OROC, devendo ser 
eliminadas aquelas que sejam desnecessárias ou desproporcionais 

26. Nos termos do artigo 9.º dos Estatutos da OROC, várias normas reservam a atribuição de atos 
económico-financeiros a ROC e a SROC, no uso do título profissional, após a inscrição na OROC. Tal 
pode contribuir para o aumento da qualidade dos serviços, na medida em que há atos económico-
financeiros que exigem conhecimentos ou experiência específicos. No entanto, o título protegido 
com tarefas reservadas pode excluir outros profissionais qualificados do mercado.  

27. A AdC propõe que, no respeito pela Diretiva de Auditoria, o legislador, em conjunto com a OROC, 
reavalie as atuais atividades reservadas, de forma a abrir o seu exercício a outras profissões 
económico-financeiras. O objetivo não é o de que se fragilizem as condições de qualidade e 
segurança dos serviços prestados. O objetivo é antes o de que os critérios sejam os adequados a 
prosseguir a qualidade, e não redundem em protecionismos que não se traduzem em qualidade 
mas antes em proteção de quem já está na profissão. 

28. Esta reavaliação deverá garantir que as habilitações académicas e profissionais garantem o nível 
mínimo de qualidade dos serviços em causa, abolindo-se as restantes, porquanto desnecessárias. 
A definição das atividades reservadas deverá tornar-se mais focada nos resultados a atingir, e 
menos prescritiva. Isto significaria que vários profissionais com qualificações semelhantes, mas não 
idênticas, poderiam competir pelo mesmo trabalho. Esta abertura poderá conduzir a maior 
inovação e diversidade e à cobrança de preços mais competitivos, em benefícios dos clientes. 

Proposta 3: Reavaliação do limite temporal ao exercício não-exclusivo da profissão de ROC 

29. O artigo 49.º, n.º 3, dos Estatutos da OROC, dispõe que os ROC com contrato celebrado a título 
individual, com outro ROC ou com uma SROC, podem exercer a atividade em regime de não 
dedicação exclusiva, durante um período máximo de três anos, a contar da data de celebração do 
primeiro contrato de prestação de serviços.  

30. No seu Plano de Ação, a AdC considerou que esta restrição limita a mobilidade dos profissionais, 
impedindo-os de reagir rapidamente às oportunidades do mercado. Após três anos do contrato 
inicial, o profissional é obrigado a exercer esta atividade com exclusividade, o que pode levar a um 
menor incentivo à inovação e a menos oportunidades de concorrer com outros. Não é apresentada 
qualquer justificação sobre a necessidade de alterar o estatuto de não-exclusividade após três anos. 

                                                

33 Cf. Anexo 2 – Legislação Horizontal, do Plano de Ação da AdC. A AdC considera desejável que a Lei n.º 2/2013 seja alterada, 
assim como os Estatutos das Ordens Profissionais analisados. 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Politicas_Publicas/Documents/Relatorio%20AdC_%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20para%20a%20Reforma%20Legislativa%20e%20Regulat.pdf
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31. Nesse contexto, a AdC propõe que o legislador, em conjunto com a OROC, reavalie a restrição, 
escrutinando a proporcionalidade da medida, equacionando-se da sua eliminação ou da 
identificação de alternativas menos restritivas da concorrência. Nessa reavaliação, propõe-se que 
seja tida em consideração o contexto da Diretiva de Auditoria e do Regulamento (UE) n.º 537/2014. 

Propostas 4-5: Eliminação da obrigação de prestação de informações sensíveis e estratégicas à OROC, 
relacionados com o exercício de funções de interesse público, e criação de um órgão independente 
com funções de monitorização do cumprimento das obrigações legais 

32. O artigo 55.º, n.ºs 1 e 2, dos Estatutos da OROC, determina que as empresas ou entidades que 
celebrem um contrato de prestação de serviços relativos ao exercício de funções de interesse 
público são obrigadas a informar a OROC, no prazo de 30 dias, do início e da cessação dos contratos, 
indicando o nome do prestador de serviços (ROC ou SROC), a natureza e a duração do serviço e, em 
caso de resolução, dos motivos que a fundamentam. 

33. O artigo 57.º determina que os ROC devem também informar a OROC, no prazo de 30 dias, do início 
e da cessação dos contratos de prestação de serviços relativos ao exercício de funções de interesse 
público. Devem, ainda, fornecer informação da atividade profissional, anual, contendo a 
identificação dos clientes, a caraterização das funções, as certificações de contas emitidas, os 
honorários faturados e o período a que respeitam. 

34. A Proposta de Lei vem apenas propor uma alteração ao artigo 55.º, n.º 2, dos Estatutos da OROC. 
Propõe que a obrigação de comunicação da data da resolução do contrato, e dos motivos que a 
fundamentam, incumba quer às empresas ou entidades contraentes, quer aos profissionais, não se 
cingindo àquelas. Todavia, esta obrigação já resulta do artigo 57.º, para os profissionais.  

35. A Proposta de Lei propõe que essa obrigação de comunicação não se cinja à OROC, sendo também 
comunicada à CMVM. Esta alteração é passível de contribuir para a eficácia da supervisão pública. 

36. Contudo, a Proposta de Lei não aproveitou a oportunidade para propor a eliminação da obrigação 
de prestação de informações estratégicas à OROC. O tipo de informações prescritas são, por 
natureza, informações estratégicas e confidenciais, sobre a atividade, o mercado e clientela, que 
poderão ser vistas por concorrentes, na OROC. Esta obrigação coloca os profissionais que não são 
membros dos órgãos da OROC em desvantagem competitiva. É, ainda, suscetível de favorecer as 
condições para a coordenação de comportamentos (colusão), ao promover a troca de informações 
estratégicas e sensíveis. Como resultado, pode levar a um aumento nos custos incorridos pelos 
consumidores de serviços prestados pelos profissionais.   

37. Razões, pelas quais, a AdC propõe a eliminação de tais disposições dos Estatutos da OROC e a 
criação de um órgão independente e imparcial, limitado à supervisão de informações 
estritamente necessárias, para fins de monitorização do objectivo de política pública subjacente. 
Tais alterações do quadro legislativo contribuirão para uma redução do risco de colusão e 
promoção da concorrência, em benefício dos consumidores dos serviços. 

Propostas 8-9: Reavaliação da proporcionalidade das incompatibilidades e dos impedimentos ao 
exercício da profissão, devendo ser abolidos nos casos em que não sejam necessários e adequados  

38. O artigo 91.º, n.º 5, dos Estatutos da OROC, estatui que os ROC e as SROC que exerçam funções de 
revisão legal das contas numa entidade de interesse público, estão impedidos de afetar ao exercício 
de tais funções quaisquer ROC ou sócios da SROC que tenham sido, nos últimos quatro anos, 
administradores ou quadros diretivos com influência significativa sobre a preparação das contas 
dessa entidade de interesse público. 
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39. Também o artigo 91.º, n.º 6, dos Estatutos da OROC, estatui que os ROC e os sócios de SROC que 
exerçam funções em entidades de interesse público, estão impedidos de celebrar contratos de 
trabalho com essas sociedades, durante o período do mandato e até três anos após a sua cessação. 

40. No seu Plano de Ação, a AdC identificou que estas restrições visam garantir a independência dos 
profissionais e evitar situações de auto-revisão. Contudo, não resultaram fundamentados os 
períodos de quatro e de três anos, respetivamente, os quais limitam a mobilidade dos profissionais, 
impedindo-os de reagir rapidamente às oportunidades do mercado, podendo reduzir o incentivo 
para entrar no mercado e reduzindo a oferta. 

41. A AdC argumentou no sentido de que a Diretiva de Auditoria, no seu artigo 22.º-A, n.ºs 1 e 2, 
determina períodos de impedimento à contratação de ROC e sócios de SROC, inferiores àqueles a 
nível nacional, tanto no que concerne à revisão legal de contas em entidade de interesse público, 
como noutras entidades. No caso de revisão legal de contas em entidade de interesse publico, a 
Diretiva de Auditoria estatui um “período mínimo de dois anos”, após a cessação de funções, caso 
o profissional pretenda: “a)… assum[ir] posições de gestão fundamentais …; b) … torna[r-se] 
membro do comité de auditoria … ou, … do órgão que desempenhe funções equivalentes a um 
comité de auditoria; c) … torna[r-se] membro não executivo do órgão de administração ou de 
membro do órgão de fiscalização da entidade auditada” (cf. n.º 1). Quando não se esteja em 
presença de revisão legal de contas em entidade de interesse público, a Diretiva de Auditoria estatui 
um “período mínimo de um ano” (cf. n.ºs 1 e 2). 

42. A Proposta de Lei vem propor uma alteração ao artigo 91.º, n.º 4, dos Estatutos da OROC, reduzindo 
o período de três anos, para dois anos, nos casos em que “os ROC, incluindo os sócios de SROC …, 
que nos últimos dois [três] anos tenham exercido funções de revisão legal das contas em empresa 
ou outra entidade, estão impedidos de nela, ou em qualquer sociedade nela participante ou em que 
ela participe, exercer funções de membros dos seus órgãos de administração ou gerência”. Esta 
alteração, ainda que promova uma redução do período de impedimento, é superior ao período 
mínimo consagrado na Diretiva de Auditoria. 

43. Nesse contexto, a AdC propõe que o legislador reavalie as restrições em causa, à luz dos períodos 
mínimos de impedimento à contratação dos profissionais, no âmbito do artigo 22.º-A, n.ºs 1 e 2, 
da Diretiva de Auditoria. 

Proposta 7: Reavaliação das restrições ao exercício da atividade durante o exercício não-exclusivo da 
atividade  

44. A atividade de auditoria é exercida, em regra, em regime de exclusividade. Caso contrário, o artigo 
91.º, n.º 2, dos Estatutos da OROC, determina restrições ao exercício da atividade de ROC durante 
o exercício da atividade não exclusiva. Estão impedidos de: (i) exercer funções de revisão ou de 
auditoria às contas em entidades de interesse público; e, de (ii) cumular o exercício de funções de 
revisão ou de auditoria às contas: em mais de 10 empresas ou entidades; e em empresas ou 
entidades que, no seu conjunto, apresentem indicadores que ultrapassem os quíntuplos de dois 
dos limiares previstos no artigo 262.º do Código das Sociedades Comerciais34 (i.e., limiares em 
termos do balanço, do total de vendas líquidas e outros proveitos e do n.º de trabalhadores). 

45. No seu Plano de Ação, a AdC considerou, por um lado, o facto de esta restrição visar garantir a 
disponibilidade do ROC para a prestação do serviço. Por outro lado, também considerou que os 
limiares em causa (limitados a 10 empresas ou entidades, e/ou a limiares relacionados com o 

                                                

34 Cf. artigo 262.º, n.º 2, do CSC, as sociedades que não tiverem conselho fiscal devem designar um ROC para proceder à 
revisão legal desde que, durante dois anos consecutivos, sejam ultrapassados dois dos três limites: a) balanço: EUR 1 500 
000; b) vendas líquidas e outros proveitos: EUR 3 000 000; c) n.º médio de trabalhadores: 50. 
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balanço, total de vendas líquidas e outros proveitos e n.º de trabalhadores), possam não ser 
proporcionais. 

46. Nesse contexto, a AdC propõe que o legislador, em conjunto com a OROC, reavalie a restrição, 
escrutinando a proporcionalidade da medida, equacionando-se da sua eliminação ou da 
identificação de alternativas menos restritivas da concorrência. Nessa reavaliação, propõe-se que 
seja tida em consideração o contexto da Diretiva de Auditoria e do Regulamento (UE) n.º 537/2014. 

Proposta 10: Reavaliação das restrições à oferta de atividades multidisciplinares, por SROC, devendo 
ser abolidas quando não sejam necessárias e adequadas ao objetivo de política pública  

47. O artigo 117.º, dos Estatutos da OROC, que disciplina o objeto das SROC, não proíbe a 
multidisciplinariedade. As SROC têm por objeto social o desempenho das funções reservadas para 
os ROC, nomeadamente aquelas de interesse público35, podendo exercer funções auxiliares ao seu 
objeto social, designadamente: docência; membro de comissões de auditoria e de órgãos de 
fiscalização ou de supervisão de empresas ou outras entidades; consultoria e outros serviços no 
âmbito de matérias inerentes à sua formação e qualificação profissionais; administrador de 
insolvência e liquidatário; administrador ou gerente de sociedades participadas por SROC36. 

48. Embora a existência de multidisciplinaridade em SROC não seja proibida, é limitada, podendo as 
SROC apenas exercer outras atividades conjuntamente com a atividade principal, nos casos em que 
as mesmas não sejam incompatíveis e em relação às quais não estejam previstos impedimentos. 

49. Contudo, as incompatibilidades e os impedimentos relativos à profissão de ROC com outras 
profissões não se encontram exaustivamente listadas, nos Estatutos da OROC. O quadro legislativo 
aplicável pode, por isso, limitar a multidisciplinaridade em sociedades destes profissionais, por 
exemplo, de serviços jurídicos e de auditoria. 

50. Note-se que, como princípio geral, as leis-quadro, a Lei n.º 2/2013 e a Lei nº 53/2015, também não 
proíbem a multidisciplinariedade, desde que seja observado o regime de incompatibilidades e 
impedimentos37. Contudo, permitem que os Estatutos das Ordens Profissionais proíbam a 
multidisciplinariedade, com fundamento no exercício de poderes de autoridade pública que a 
profissão comporte ou em razões imperiosas de interesse público ligadas à profissão.  

51. A AdC defende, de forma transversal, para todas as profissões liberais autorreguladas, a 
possibilidade da prática multidisciplinar (em particular, nas sociedades de profissionais das 
profissões jurídicas onde esta é proibida) e a criação de estruturas de negócios alternativas38. 

52. In casu, propõe-se que o legislador, em conjunto com a OROC, reavalie a proporcionalidade das 
restrições à oferta de atividades multidisciplinares e, uma vez estas listadas, as elimine, quando 
não sejam consideradas necessárias ao objetivo de política pública39. 

53. Permitir a multidisciplinaridade e eliminar quaisquer restrições injustificadas ao seu exercício 
conjunto com outras profissões, permitiria a exploração de economias de gama e economias de 
escala, resultantes de uma maior especialização e qualidade de serviço, fruto da interação entre 
uma gama mais ampla de profissionais. Os clientes beneficiariam de preços mais competitivos e da 

                                                

35 Cf. artigos 41º a 47º, dos Estatutos da OROC. 
36 Cf. artigo 48º, dos Estatutos da OROC. 
37 Cf. Lei n.º 2/2013 (i.e. artigo 27.º, n.º 1 e n.º 4) e Lei n.º 53/2015 (i.e., artigo 7.º, n.º 2). 
38 Cf. Anexo 2 – Legislação Horizontal, do Plano de Ação da AdC. A AdC propõe que a Lei n.º 2/2013 (i.e. artigo 27.º, n.º 1 e 
n.º 4) e a Lei n.º 53/2015 (i.e., artigo 7.º, n.º 2), sejam alteradas, assim como os Estatutos das Ordens Profissionais analisados. 
Em particular, que os Estatutos das Ordens Profissionais das profissões jurídicas proíbem a multidisciplinariedade (advogados, 
notários, solicitadores e agentes de execução). A título ilustrativo, há exemplos de jurisdições onde a multidisciplinariedade 
é permitida (Espanha; Inglaterra; País de Gales; EUA) – cf. Plano de Ação da AdC, pp. 33-35. 
39 Cf. artigo 117.º, dos Estatutos da OROC. 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Politicas_Publicas/Documents/Relatorio%20AdC_%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20AdC%20para%20a%20Reforma%20Legislativa%20e%20Regulat.pdf
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conveniência de um "balcão único" na prestação de uma gama mais alargada e inovadora de 
serviços profissionais, por exemplo, ROC, advogados e economistas. 

Proposta 11: Reavaliação das qualificações académicas necessárias à inscrição na OROC, e identificação 
de vias alternativas ao acesso e exercício da atividade, com um nível elevado de segurança e qualidade 

54. O artigo 148.º, n.º 1, alínea c), dos Estatutos da OROC determina que é requisito geral de inscrição 
como ROC, junto da OROC, ser titular de um grau académico de licenciado pré-Bolonha40, ou de 
mestre ou doutor pós-Bolonha, ou de um grau académico superior estrangeiro declarado 
equivalente ou reconhecido como produzindo os efeitos de um daqueles graus. 

55. A Proposta de Lei vem introduzir uma alteração a esta alínea c), eliminando a exigência do grau 
de licenciado pré-Bolonha, admitindo o grau de licenciado pós-Bologna. Dispõe a nova letra que 
é requisito geral de inscrição como ROC, junto da OROC, “ser titular de um grau académico de 
licenciado, mestre ou doutor, ou de um grau académico superior estrangeiro (…)”.  

56. Nota-se que as qualificações académicas para o acesso a esta profissão encontram-se 
harmonizadas, pela Diretiva de Auditoria, que dispõe no artigo 6.º, que é suficiente que o 
candidato: (i) tenha “um nível académico correspondente ao que permite o acesso à universidade 
ou um nível equivalente”, não exigindo grau de licenciado (pré-Bolonha/pós-Bolonha), mestre ou 
doutor; e (ii) tenha “completado subsequentemente a sua formação com um curso de formação 
teórica (…), obtido formação prática (…) e obtido aprovação num exame de aptidão profissional de 
nível correspondente ao exame de fim de estudos universitários ou equivalente”41.  

57. A Diretiva de Auditoria, no artigo 11.º, também permite rotas alternativas, com base em 
experiência prática de longa duração. Dispõe que um Estado-Membro pode autorizar um candidato 
a tornar-se ROC se puder demonstrar que: (i) “durante 15 anos exerceu atividades profissionais que 
lhe permitiram ter adquirido uma experiência suficiente nos domínios das Finanças, do Direito e da 
Contabilidade e obtenha aprovação no exame de aptidão profissional”; ou (ii) “durante sete anos, 
exercido atividades profissionais nesses mesmos domínios e que, além disso, efetue formação 
prática e obtenha aprovação no exame de aptidão profissional”42. 

58. A existência de vias alternativas, em linha com os artigos 6.º e 11.º da Diretiva de Auditoria, 
significa que poderá ter acesso a essa profissão quem não tenha grau de licenciado (pré ou pós-
Bolonha). O regime nacional afigura-se mais restritivo, face às oportunidades criadas pela 
Diretiva de Auditoria. Poderia ter acesso quem visse reconhecidas qualificações obtidas com base 
em experiência prática de longa duração, obtido formação teórica e/ou prática (se necessário) e 
obtido aprovação num exame de aptidão profissional. A existência de vias alternativas poderia 
conduzir a diversidade e inovação na oferta de serviços, a concorrência e a preços competitivos, 
em benefício dos consumidores. Não obstante, os indivíduos que pretendessem ser ROC deveriam 
completar o estágio profissional e ter aprovação nos exames da OROC requeridos. 

59. Razões, pelas quais, a AdC propõe que o legislador, em colaboração com a OROC, reavalie os 
critérios legais e regulatórios relacionados com as qualificações académicas e estabeleça um 
processo transparente, proporcional e não discriminatório de identificação de vias alternativas 
para a aquisição das qualificações necessárias para o acesso e exercício da profissão de ROC, com 
um nível elevado de segurança e qualidade. 

                                                

40 A Declaração de Bolonha, de 1999, está na génese da criação do EEES (Espaço Europeu de Ensino Superior). Em Portugal, 
os ciclos de estudos foram adequados ao Processo de Bolonha (2009). Cf. Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março (Regime 
jurídico dos graus e diplomas do ensino superior), Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto (Bases do Financiamento do Ensino 
Superior) e Lei n.º 46/86, de 14 de outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo). 
41 Cf. Diretiva de Auditoria, cit. supra, artigo 6.º, com remissão para o artigo 7.º.  
42 Cf. Diretiva de Auditoria, cit. supra, artigo 11.º, com remissão para o artigo 10.º e artigo 7.º. 

http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF
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Propostas 12-15: Reavaliação da proporcionalidade dos critérios relativos ao exame prévio de acesso 
ao estágio e ao estágio profissional necessário à inscrição na OROC 

60. De acordo com os artigos 153.º, n.º s 3 e 4, e 155.º, dos Estatutos da OROC, para iniciar o estágio 
como ROC, o candidato deve obter aprovação prévia num exame de acesso, dividido em teoria e 
prática. A inscrição no estágio profissional só pode ser efetuada após a realização com 
aproveitamento desse exame de admissão prévio à OROC. O exame tem um custo de EUR 143043. 

61. A Diretiva de Auditoria, no seu artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, prevê a possibilidade de um indivíduo que 
tenha obtido aprovação num exame universitário ou equivalente, ou que possua um grau 
universitário ou uma qualificação equivalente, possa ser dispensado da prova de conhecimentos 
teóricos abrangidos por esse exame ou grau. Assim como, quem for titular de um diploma 
universitário ou de uma qualificação equivalente possa ser dispensado do teste da capacidade para 
aplicar na prática os conhecimentos teóricos dessas matérias, caso tenha obtido formação prática 
nessas matérias, certificada por um exame ou um diploma reconhecido pelo Estado.  

62. O regime nacional afigura-se mais restritivo, face às oportunidades criadas pela Diretiva de 
Auditoria, não isentando os candidatos de disciplinas do exame prévio de conhecimentos teóricos, 
nem quando sejam titulares de um diploma universitário ou qualificação equivalente nessas 
matérias, nem quando tenham recebido formação prática nessas matérias, certificada por exame 
ou diploma reconhecido pelo Estado.  

63. Sendo passível de redundar numa repetição desnecessária de prova de conhecimentos, teóricos e 
práticos, a sua eliminação poderia levar a uma redução nos custos de oportunidade que o estágio 
implica, com aumento da oferta no mercado e preços mais competitivos. 

64. Por outro lado, os artigos 157.º, n.ºs 1, 2, 4 e 5, e 159.º, n.ºs 3 e 8, dos Estatutos da OROC, estatuem 
face ao estágio profissional. Este tem de se iniciar no prazo máximo de três anos a contar da data 
do exame de admissão à Ordem, sob pena de caducar. Tem a duração de, pelo menos, três anos, e 
deve incluir um mínimo de 700 horas anuais. Esta duração pode ser reduzida para um mínimo de 
um a dois anos, para estagiários que tenham exercido durante cinco anos, funções públicas ou 
privadas, se for considerado possuírem adequada experiência. Em casos excecionais, devidamente 
fundamentados, podem ser dispensados de estágio os indivíduos aprovados no exame de admissão 
à profissão que tenham exercido estas funções por um período de 10 anos. A avaliação final do 
estágio é realizada por colegas profissionais da OROC44. O custo do estágio é de EUR 231045. 

65. No que respeita à duração do estágio, a Diretiva de Auditoria confirma, como regra, a duração 
mínima de três anos, permitindo também isenções desta formação, encontrando-se o regime 
nacional em linha com a legislação europeia.46 

66. No que diz respeito a um conjunto de aspetos relativos ao estágio (objeto, avaliação, custo), a 
AdC identificou propostas alternativas menos restritivas da concorrência, à consideração do 
legislador. 

67. A AdC propõe que o legislador, em conjunto com a OROC, reavalie os critérios legais e 
regulatórios face ao exame prévio de acesso ao estágio e ao estágio profissional, visando garantir:  

 Quanto ao exame prévio de acesso ao estágio profissional: que o exame isente os candidatos 
da prestação de certos conhecimentos teóricos, quando estes sejam titulares de um diploma 
universitário ou de qualificação equivalente em uma ou mais das matérias, e tenham recebido 

                                                

43 Cf. Valor apurado no Projeto AdC/OCDE (cf. Regulamento da OROC n.º 19/2017 e Tabela de Taxas e Emolumentos). 
44 Cf. Regulamento de Estágio, artigo 23.º. 
45 Cf. Valor apurado no Projeto AdC/OCDE (cf. Regulamento da OROC n.º 19/2017 e Tabela de Taxas e Emolumentos). 
46 Cf. Diretiva de Auditoria, artigo 10.º, n.º 1. 
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formação prática nestas matérias, certificada por exame ou diploma reconhecido pelo Estado, à 
luz do artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva de Auditoria; 

 Quanto ao estágio profissional: (i) reavaliação da proporcionalidade da limitação do prazo de 
três anos, para que o candidato inicie o estágio, aferindo da possibilidade de aumentar este 
prazo, tendo em consideração elementos de direito comparado, em face da aplicação da 
Diretiva de Auditoria e do Regulamento (EU) n.º 537/2014; (ii) reavaliação da necessidade de 
matérias teóricas continuarem a fazer parte da formação, quando o candidato seja titular de um 
diploma universitário ou de qualificação equivalente em uma ou mais dessas matérias; (iii) 
disponibilização da opção de e-learning para a formação teórica; (iv) introdução de um sistema 
em que a avaliação final seja realizada por uma entidade independente da OROC, que pode 
incluir membros desta, mas deve incluir profissionais de reconhecido mérito, como professores 
universitários, outros indivíduos e entidades (por ex., das profissões jurídicas, magistrados); 

 Quanto ao custo do exame prévio de acesso e do estágio profissional: que as taxas sejam 
determinadas com base em critérios relacionados com a sua proporcionalidade face aos custos 
incorridos47; e promovida a transparência do respetivo método de cálculo.  

Proposta 16: Frequência de curso preparatório para a prova de aptidão de ROC de outros Estados-
Membros ou do EEE deve ser facultativa e não obrigatória 

68. De acordo com os artigos 177.º, n.º 1, e 182.º, n.ºs 2 e 3, dos Estatutos da OROC, um ROC de outros 
Estados-Membros ou do Espaço Económico Europeu (EEE), para exercer a profissão, em Portugal, 
necessita de proceder ao seu registo, devendo realizar uma prova de aptidão.  

69. Os Estatutos da OROC exigem que estes frequentem um curso preparatório, com cariz obrigatório, 
para efetuarem a prova de aptidão. O curso preparatório exige a frequência, pelo menos, em 80% 
dos tempos previstos, para cada um dos módulos da formação. É apenas possível requerer, à OROC, 
a dispensa da sua frequência obrigatória, desde que os requerentes provem o exercício da atividade 
profissional, noutro Estado-Membro, durante, pelo menos, 10 anos. 

70. A Diretiva de Auditoria, no artigo 14.º, n.º 1, estabelece dois procedimentos alternativos, para a 
inscrição de ROC de outros Estados-Membros ou do EEE, referindo que “não podem ir além da 
obrigação de realizar um período de adaptação [não deve exceder três anos], (…) ou obter 
aprovação numa prova de aptidão."  

71. Portugal escolheu o procedimento da prova de aptidão, acrescentando a frequência obrigatória de 
um curso preparatório. No seu Plano de Ação, a AdC propõe a eliminação do requisito que torna 
obrigatória a frequência do curso preparatório, tornando-o antes opcional, assim se eliminando 
uma barreira desnecessária ao acesso à profissão. 

72. Nota-se que o Anteprojeto da CMVM também propunha a eliminação do carácter obrigatório 
deste requisito, em linha com o Projeto AdC/OCDE, na medida em que considerava que a prova 
de aptidão em si já se revela como suficiente para o fim visado, sendo desnecessário obrigar à 
frequência no curso de preparação para a mesma. 

3. Comentários a propostas de alteração ao Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria (RJSA), pela 
Proposta de Lei n.º 94/VIV/2.ª 

 Acolhimento de recomendações da AdC face à Proposta de Lei n.º 334/XII que aprovou o RJSA 

73. A Proposta de Lei propõe a alteração e a revogação de vários artigos do RJSA.  

                                                

47 Cf. Princípios constantes da Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17.12.1998, artigo 4º, n.º 
2 (Anexo), e da Constituição da República Portuguesa (CRP), aprovada pelo Decreto de 10.04.1976, artigo 266º, n.º 2. 
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74. Nesse contexto, destaca-se a adoção, pela Proposta de Lei, de duas recomendações da AdC, 
constantes do parecer à Proposta de Lei n.º 334/XII48, de 2015, que deu origem ao RJSA:  

(i) A Proposta de Lei acolhe, em sede do artigo 4.º do RJSA, a eliminação do seu n.º 6, relativo à 
desnecessidade de efetuar referência expressa à CMVM, em sede do mecanismo de cooperação 
institucional entre as redes ECN49 e CEAOB50:  

Na medida em que a CMVM já é designada como autoridade nacional para a supervisão pública 
de ROC, de SROC, de auditores e de entidades de auditoria de Estados-Membros e de países 
terceiros registados em Portugal, para efeitos do artigo 20.º do Regulamento (EU) n.º 537/2014, 
e que o artigo 27.º, n.º 1 daquele Regulamento é diretamente aplicável na ordem jurídica 
interna, a AdC propôs a sua eliminação, por ser desnecessária. A AdC e a CMVM cooperam 
institucionalmente, em sede das redes da ECN e da CEAOB, respetivamente. 

(ii) A Proposta de Lei acolhe, em sede do artigo 31.º do RJSA, a eliminação do dever de reporte de 
certo tipo de informação à OROC, limitando-o à CMVM, no âmbito do mecanismo de supervisão 
pública da atividade de certificação legal de contas: 

A letra vigente do artigo 31.º do RJSA, proposto aquando da Proposta de Lei n.º 334/XII, dispõe 
que “[o]s ROC e as SROC fornecem anualmente à CMVM e à OROC uma lista das entidades de 
interesse público auditadas, por ordem das receitas provenientes dessas entidades, 
discriminando essas receitas em: a) [r]eceitas provenientes da revisão legal das contas; b) [e c)] 
[r]eceitas provenientes de serviços distintos da auditoria […]”. 

No seu parecer à Proposta de Lei n.º 334/XII, a AdC propôs ao legislador que fosse ponderada a 
adequação, a necessidade e a proporcionalidade do dever de reporte daquele tipo de 
informação à OROC. O tipo de informação é, por natureza, informação comercial estratégica e 
sensível, relativa a clientela e volume de negócios, que passaria a ser acedível por uma 
associação de empresas, assim como dos profissionais, concorrentes no mercado.  

A Proposta de Lei vem acolher a recomendação da AdC, propondo que a letra do artigo 31.º do 
RJSA cinja o reporte de informação à CMVM, entidade independente, dispondo que “Os ROC e 
as SROC enviam, anualmente, à CMVM a informação sobre as receitas provenientes de entidades 
de interesse público, prevista na legislação da [EU]”. 

 Comentários a proposta de alteração ao RJSA, que visa dotar a CMVM de poderes para 
supervisionar os “requisitos de idoneidade, qualificação e experiência profissional dos membros 
dos órgãos sociais e idoneidade dos sócios de SROC” 

75. A exposição de motivos refere que a Proposta de Lei visa propor, de um ponto de vista da eficiência 
e da eficácia da supervisão pública, “dotar a CMVM de poderes para supervisionar os requisitos de 
idoneidade, qualificação e experiência profissional dos membros dos órgãos sociais e idoneidade 
dos sócios de SROC (independentemente de serem ou não ROC), tendo em conta a influência que 
exercem na cultura e liderança daquelas estruturas”. 

76. Nesse sentido, é proposta uma alteração ao artigo 4.º, n.º 1, do RJSA, que prevê a atribuição à 
CMVM da supervisão pública de ROC, de SROC, de auditores e de entidades de auditoria de Estados-
Membros e de países terceiros, e “dos seus sócios e membros dos órgãos sociais.” 

77. Em conformidade, é proposta uma alteração ao artigo 44.º, n.º 1, alínea k), do RJSA, prevendo a 
habilitação da CMVM para elaborar os regulamentos necessários à concretização e ao 
desenvolvimento das matérias relacionadas com a auditoria, ouvindo a OROC, nomeadamente 

                                                

48 Cf. “Parecer da AdC sobre a Proposta de Lei n.º 334/XX/4.ª (GOV)”, de 13 de julho de 2015. 
49 Cf. Rede ECN – European Competition Network. 
50 Cf. Rede CEAOB - Committee of European Auditing Oversight Bodies. 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Recomendacoes_e_Pareceres/Documents/Parecer%20sobre%20a%20Proposta%20de%20Lei%20que%20aprovou%20o%20Regime%20Jur%C3%ADdico%20da%20Supervis%C3%A3o%20de%20Auditoria.pdf
https://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-services/expert-groups-comitology-and-other-committees/committee-european-auditing-oversight-bodies_en
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quanto aos seguintes aspetos: “k) Supervisão da idoneidade, qualificação e experiência profissional 
dos membros dos órgãos sociais e da idoneidade dos sócios de SROC”. 

78. Nesse contexto, a AdC destaca a importância de garantir que a adoção de regulamentação, nas 
matérias em causa, seja definida em observância por critérios de proporcionalidade, obviando, 
nomeadamente, à eventual criação de barreiras ao exercício da atividade, por ROC, que 
desempenhem funções de gestão, enquanto como membros de órgãos sociais, de SROC, que 
possam ser desadequadas, desnecessárias ou desproporcionais. Nota-se que, em cumprimento da 
Diretiva de Auditoria51, a maioria, até ao máximo de 75%, dos membros dos órgãos de 
administração e de direção da entidade deve ser constituída por SROC ou ROC; e quando tal órgão 
não tenha mais de dois membros, um desses deve satisfazer as condições previstas na Diretiva. 

4. Conclusão 

79. Em face do exposto, sumaria-se na Caixa infra, os comentários e recomendações à Proposta de Lei 
n.º 94/XIV/2ª, no sentido de promover as condições de concorrência, em benefício dos 
consumidores e da economia: 

Oportunidade de promoção da implementação de propostas do Plano de Ação da AdC específicas 
à atividade de revisão legal de contas, que promovem alterações aos Estatutos da OROC 

 A Proposta de Lei n.º 94/XIV/2.ª promove, entre outras, alterações aos Estatutos da OROC, 
acolhendo quatro das propostas do Plano de Ação da AdC, para a reforma dos Estatutos da 
OROC (cf. secção 2.1). 

 Neste contexto, sinaliza-se, ao legislador, da oportunidade de implementar outras 16 das 
propostas do Plano de Ação da AdC, específicas à atividade de revisão legal de contas, que 
promovem alterações aos Estatutos da OROC (cf. secção 2.2 e Caixa 1). 

As propostas da AdC centram-se na eliminação de barreiras legais e regulatórias ao acesso à 
e ao exercício da atividade, desempenhada por ROC e SROC, com benefícios para os 
consumidores e a economia como um todo. 

Comentários a propostas de alteração ao Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria (RJSA), pela 
Proposta de Lei n.º 94/VIV/2.ª 

 A Proposta de Lei n.º 94/XIV/2.ª promove, entre outras, alterações ao RJSA, acolhendo as duas 
recomendações da AdC, constantes do seu parecer à Proposta de Lei n.º 334/XII, de 2015, que 
deu origem ao RJSA (cf. secção 3.1). 

 A Proposta de Lei n.º 94/XIV/2.ª visa, entre outras alterações ao RJSA, dotar a CMVM de 
poderes para supervisionar e regulamentar os “requisitos de idoneidade, qualificação e 
experiência profissional dos membros dos órgãos sociais e idoneidade dos sócios de SROC”, cf. 
artigos 4.º, n.º 1, e 44.º, n.º 1, alínea k), do RJSA. 

A AdC destaca a importância de garantir que a adoção de regulamentação, nas matérias em 
causa, seja pautada por critérios de proporcionalidade, obviando à eventual criação de 
barreiras ao exercício da atividade, por ROC, que desempenhem funções de gestão, enquanto 
como membros de órgãos sociais, de SROC, que possam ser desadequadas, desnecessárias ou 
desproporcionais.  

 

17 de agosto de 2021 

                                                

51 Cf. Diretiva de Auditoria, artigo 3.º, n.º 4, alínea c). 


