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RESUMO 
 
 
 

A problemática em torno da independência dos auditores tem sido desde há muito tempo, 

objecto de grande estudo e preocupação. Os escândalos, nomeadamente o caso Enron/Arthur 

Andersen, fizeram com que esta temática tenha cada vez mais relevância, e seja alvo de grande 

discussão nos dias que correm.  

De facto, o distanciamento dos profissionais, aquando da realização de uma auditoria, 

torna-se bastante difícil de respeitar e de seguir, devido à sua complexidade em que se enquadra a 

profissão. 

O conceito de independência, como quase todos os conceitos, dispõe de diversas 

abordagens e, como tal define-se, de várias formas, e são inúmeros os factores que a influenciam.  

 

Neste trabalho apresenta-se uma síntese dessas diferentes perspectivas e dos factores que 

afectam a independência, assim como se analisa o normativo legal que enquadra toda a 

problemática da independência dos auditores. 

Na segunda parte é feita uma descrição sumária do estágio curricular, efectuado na empresa 

“Pedro Roque SROC, Unipessoal, Lda.”. 

 

 
Palavras-chave: Auditoria, Independência, Tipos de independência, Controlo de Qualidade, 

Relatório de Transparência, Factores influenciadores da independência. 
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ABSTRACT 

 
 

The issue surrounding the independence of auditors has been a long time the subject of 

much study and concern. Recently, the scandals, including Enron/Arthur Andersen, have made this 

thematic issue increasingly important, and is much discussion these days. 

 

In fact, the detachment of the professionals, when carrying out an audit, it becomes very 

difficult to respect and follow, due to its complexity, into the profession. 

 

The concept of independence, as almost all the concepts, has various approaches and as 

such is defined in many ways, and there are numerous factors that influence it. 

 

This paper presents a synthesis of these different perspectives and the factors that affect 

independence, as well as analyzing the legal normative that frames the whole issue of auditor 

independence. 

In the second part is done a description of internship at the audit firm "Pedro Roque SROC, 

Unipessoal, Lda.”. 

 

 

Key Words: Audit, Independence, independence Types, Quality Control, Transparency Report, 

Factors influencing the independence. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente Trabalho Final de Mestrado (TFM) é composto por duas partes, Parte I e Parte 

II. 

Na Parte I é efectuada a Revisão de Literatura no âmbito da temática “A Independência dos 

Auditores”. Este tema tem gerado grande controvérsia, muito devido aos escândalos com contornos 

públicos, protagonizados por importantes empresas, sobretudo nos Estados Unidos da América, e 

reveste-se de grande importância no contexto da profissão de Auditor/Revisor, uma vez que é com 

base nas informações financeiras auditadas e analisadas por estes profissionais que são suportadas 

as decisões económicas e a transparência do funcionamento dos mercados financeiros.  

O profissional Auditor/Revisor está sob permanente pressão ao querer cumprir com rigor as 

suas responsabilidades e ao mesmo tempo não se deixar influenciar na realização do seu trabalho. 

Em tal contexto, mostra-se imperativa a aplicação de regras, normas e legislação, que têm como 

finalidade, a regência desta complexa e exigente profissão. 

Sobre o tema “A Independência dos Auditores” serão abordados alguns conceitos, a 

origem, importância, e os tipos de independência, os factores que a influenciam e a legislação 

aplicável. Na elaboração desta Parte do trabalho, foram consultadas diversas fontes bibliográficas, 

nomeadamente, artigos científicos, teses e legislação diversa – nacional e internacional (vide 

Referências Bibliográficas). 

 

Na Parte II é dada a conhecer a experiência profissional adquirida em contexto de Estágio 

Curricular, efectuado na SROC “Pedro Roque SROC, Unipessoal Lda.”. A elaboração desta parte 

do TFM teve como suporte de informação, dados fornecidos pela empresa SROC, registos de 

actividades que foram realizadas no decorrer do estágio e suporte normativo aplicável. 
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1.  A AUDITORIA 

1.1. Conceito 

O termo auditoria deriva do latim “audire”, tendo como significado “ouvir”, que por sua vez 

conduziu à criação da palavra, também, latina “auditore”, cujo significado se prende com aquele 

que escuta, que ouve, o ouvinte (Costa, 2007). 

Por “auditoria” compreende-se um exame minucioso de todas as actividades realizadas, 

numa dada entidade, sobre diversa matéria. Segundo, o modelo do autor DeAngelo (1981a), a 

qualidade de uma auditoria é assegurada sempre o auditor descobre e relata erros materiais 

verificados. Isto é, a qualidade de uma auditoria não é posta em causa, quando o auditor, além de 

ser competente, é independente. Para este autor, a qualidade da auditoria é definida em termos da 

credibilidade do profissional em questão. É desta forma, que surge a problemática da independência 

do profissional Revisor/Auditor. 

 
1.2. Compromisso de uma Auditoria 

As normas relativas à independência dos auditores são fáceis de transpor quando o 

profissional é permeável, influenciável e irresponsável, não se encontrando, portanto, este apto a 

exercer a profissão de auditor. 

O consagrado no Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas (Decreto-Lei n.º 224/2008, de 

20 de Novembro, Secção V, artigo 62º), estabelece que os profissionais auditores, membros da 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), “devem contribuir para o prestígio da profissão, 

desempenhando com zelo e competência as suas funções, evitando qualquer actuação contrária à 

dignidade das mesmas”. 
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1.3.       Controlo de Qualidade de trabalhos de Auditoria 

 
1.3.1. Contexto Normativo 

Os Revisores Oficiais de Contas (ROC) e as sociedades de Revisores Oficiais de Contas 

(SROC) estão sujeitos a um Sistema Interno de Controlo de Qualidade, que tem como objectivo 

assegurar e garantir a qualidade da sua actividade como auditores, por meio do estabelecimento de 

requisitos profissionais, nomeadamente, segundo Soares (2005), no que concerne a: 

• Independência, objectividade e integridade dos auditores, 

• Formação e competência adequados ao desempenho dos auditores, assim como 

avaliação periódica, supervisão dos trabalhos, 

• Procedimentos de forma a garantir a planificação e execução devidamente 

supervisionados,  

• Medidas de revisão interna do sistema interno de controlo de qualidade, de modo a 

demonstrar a idoneidade dos procedimentos de controlo de qualidade existentes,  

• Avaliação externa por profissionais alheios à entidade de forma a verificar-se se os 

procedimentos estão a ser correctamente aplicados. 

 

A nível nacional, a regulamentação em vigor consiste em normas e regras definidas e 

aplicadas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) no seu Estatuto (EOROC) 

(Decreto-Lei n.º 224/2008 de 20 de Novembro), que decorrem da transposição, para a ordem 

jurídica interna, da Directiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 

2006. 

O Estatuto (EOROC) estabelece uma série de normas relacionadas com o controlo de 

qualidade a que são sujeitos os profissionais ROC e o dever de independência dos auditores. 

Destacam-se os seguintes artigos: 
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Artigo 62.º-A – Dever de elaboração e divulgação do relatório de transparência; 

Artigo 68.º - Controlo  de qualidade; 

Artigo 68.º-A – Dever de independência; 

Artigo 145.º-B - Conteúdo do registo público. 

 

Os Revisores Oficiais de Contas estão sujeitos a controlo de qualidade, o qual é exercido 

pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), sob a supervisão do Conselho Nacional de 

Supervisão de Auditoria (CNSA), de acordo com o disposto no número 1, do artigo n.º 68 do 

Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC). 

 

O Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA) criado pelo Decreto-Lei n.º 

225/2008, de 20 de Novembro (resultado da transposição da Directiva n.º 2006/43/CEE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa à revisão legal das contas anuais e 

consolidadas) é responsável por: 

• Organizar um sistema de supervisão pública dos revisores oficiais de contas e das 

sociedades de revisores oficiais de contas, 

• A supervisão do exercício da actividade de auditoria, 

• Assegurar a cooperação e coordenação eficazes entre Estados membros, no âmbito da 

actividade de auditor. 

 

É exigido ao Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA) que o mesmo seja 

gerido, na sua maioria, por pessoas que não exerçam a profissão de revisor oficial de contas, mas 

que tenham conhecimentos em matérias relevantes no âmbito da revisão legal das contas.   

O Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA), por via do seu Regulamento n.º 

654/2010 de 30 de Julho – “Supervisão do Controlo de Qualidade da Ordem dos Revisores Oficiais 
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de Contas” consagra as acções que desenvolve com vista a uma melhor supervisão do cumprimento 

dos requisitos exigidos pelo Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) nesta matéria. 

 

A nível internacional, a IFAC (International Federation of Accountants), constituindo a 

organização mundial de referência no que diz respeito à auditoria, tem por missão o 

desenvolvimento da profissão de auditor, com base em normas standardizadas, capazes de permitir 

aos profissionais auditores a prestação de serviços de progressiva e elevada qualidade. 

Por forma a alcançar os objectivos a que se propõe na sua missão, a IFAC, por via da sua 

Comissão de Ética, o IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants), criou o seu 

Código de Ética, documento este onde se encontram estabelecidas normas éticas e outro tipo de 

normativos, que têm como destinatários os profissionais de contabilidade de todo o mundo.  

A ISA (Internationals Standards Auditing) 220 – “Quality Control for an Audit of Financial 

Statements” - Norma Internacional de Auditoria 220 – “Controlo de Qualidade para Auditoria de 

Demonstrações Financeiras Históricas”, norma criada pela IFAC, está relacionada com a garantia 

da qualidade dos trabalhos de auditoria por parte dos profissionais auditores. 

 

A ISQC (International Standard on Quality Control) 1 – “Quality Controls for Firms that 

Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services 

Engagements” - Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 – “Controlo de qualidade para 

firmas que executam auditorias e revisões de demonstrações financeiras e outros trabalhos de 

garantia de fiabilidade e de serviços relacionados”, por sua vez, consagra as responsabilidades das 

firmas de auditoria no tocante ao seu Sistema de Controlo de Qualidade, aquando da realização de 

auditorias e revisões de demonstrações financeiras e outros trabalhos de garantia de fiabilidade e de 

serviços relacionados (ISQC 1, parágrafo 1). 
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De acordo com a ISQC 1 (parágrafos 3 e 11), o Sistema de Controlo de Qualidade consiste 

num conjunto de politicas com o objectivo de garantir que: 

• A firma de auditoria e os seus colaboradores cumprem as normas profissionais e 

demais regulamentação aplicáveis; 

• Os relatórios emitidos pela firma de auditoria, ou por parte de seus parceiros, são os 

mais apropriados às circunstâncias. 

 

O Sistema de Controlo de Qualidade deverá ser composto pelos seguintes elementos (ISQC 

1, parágrafo 16): 

• Responsável pelo Sistema de Controlo de Qualidade na firma; 

• Requisitos éticos relevantes; 

• Informação respeitante à aceitação e renovação de contratos com os clientes da 

firma; 

• Recursos Humanos; 

• Desempenho da firma; 

• Monitorização do mesmo. 

 

Segundo a norma ISQC 1 (parágrafo 4), a mesma é aplicável a todas as empresas de 

contabilidade, no que se refere a trabalhos de cariz de auditoria, revisões de demonstrações 

financeiras e outros trabalhos de garantia de fiabilidade e de serviços relacionados. 

A ISQC 1 refere, igualmente, em cumprimento com os seus requisitos, que a natureza e a 

extensão das políticas e dos procedimentos que sejam desenvolvidos por uma dada firma de 

auditoria, estão dependentes de diversos factores das firmas (como seja, a sua dimensão, 

características operacionais, etc..). 
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1.3.2. Aplicação do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC) à luz do artigo 

62.º-A, artigo 68.º, artigo 68.º-A e do artigo 145.º-B 

 

Artigo 62.º-A “Dever de Elaboração e Divulgação do Relatório de Transparência” do Estatuto da 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC) 

De acordo com o consagrado no número 1, do artigo 62.º-A “Dever de Elaboração e 

Divulgação do Relatório de Transparência” do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

(EOROC), “Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas que 

realizam a auditoria às contas de entidades de interesse público (…) devem publicar no seu sítio na 

Internet, no prazo de três meses a contar do fim de cada exercício financeiro, um relatório anual de 

transparência..”. Refere ainda nas suas alíneas a) a j), o conteúdo mínimo do mesmo, como seja: 

• Descrição da estrutura jurídica e da propriedade da firma; 

• Descrição da rede e das disposições jurídicas e estruturais da rede;  

• Descrição da estrutura de governação da sociedade de revisores oficiais de contas; 

• Descrição do Sistema Interno do Controlo de Qualidade e uma declaração emitida pelo 

órgão de administração ou de direcção relativamente à eficácia do seu funcionamento;  

• Indicação de quando foi realizada a última verificação de controlo de qualidade;  

• Lista das entidades de interesse público relativamente às quais a sociedade de revisores 

oficiais de contas realizou, no exercício financeiro anterior, uma revisão legal das contas ou 

auditoria imposta por disposição legal;  

• Declaração sobre as práticas de independência;  

• Declaração sobre a política seguida pela sociedade de revisores oficiais de contas 

relativamente à formação contínua dos revisores oficiais de contas; 

• Informações financeiras; 

• Informações quanto à base remuneratória dos sócios. 
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Análise de Relatórios de Transparência no âmbito do artigo supracitado 

Apenas com carácter exploratório e com vista à verificação do cumprimento dos requisitos 

estabelecidos nos artigos referidos no ponto 1.3.2, foram analisados os Relatórios de Transparência 

de 10 SROC, incluindo os das 4 SROC “Big-Four”. Com a excepção destas últimas, escolhidas pela 

sua posição de destaque no sector, as restantes 6 entidades foram seleccionadas aleatoriamente, com 

base em pesquisa efectuada.  

 

Os Relatórios de Transparência analisados referem-se ao ano financeiro de 2010, e dizem 

respeito às seguintes firmas/entidades de SROC: 

o Ernst&Young; 

o Deloitte; 

o PwC; 

o KPMG; 

o Mariquito, Correia & Associados, SROC;  

o Oliveira Rego & Associados, SROC, Lda.; 

o Vítor Almeida & Associados, SROC, Lda.; 

o António Magalhães & Carlos Santos, SROC; 

o Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda. e 

o Carlos Fernando Calhau Trigacheiro, ROC N.º 898 (ROC a título individual). 

 
Na sua generalidade, os Relatórios de Transparência analisados, apresentam a seguinte 

estrutura: 

1. Introdução; 

2. Estrutura Jurídica e Propriedade; 

3. Ligação com uma Rede; 
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4. Estrutura de Governação da Sociedade; 

5. Sistema Interno de Controlo de Qualidade; 

6. Políticas e Práticas de Independência; 

7. Politicas e Práticas adoptadas na formação contínua dos sócios e colaboradores 

participantes em trabalhos de auditoria; 

8. Informações Financeiras; 

9. Informação sobre a base remuneratória dos sócios; 

10. Lista de Entidades de Interesse Público relativamente às quais o Revisor Oficial de 

Contas realizou, no exercício financeiro de 2010, a revisão legal das contas imposta 

por disposição legal; 

11. Declaração sobre a eficácia do funcionamento do Sistema Interno de Controlo de 

Qualidade; 

12. Declaração sobre Práticas de Independência; 

13. Declaração sobre políticas de formação contínua dos Revisores Oficiais de Contas. 

 
Na Tabela seguinte, apresenta-se parte da informação constante nos Relatórios de 

Transparência analisados, nomeadamente, dados acerca da facturação anual (relativa a prestação de 

serviços de Revisão/Auditoria às contas), número de sócios com participação no capital da firma, e 

o número de Entidades de Interesse Público (relativamente às quais a firma ou o auditor, realizou, 

no exercício de 2010, uma revisão legal de contas ou auditoria imposta por disposição legal): 
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Tabela 1 
               Parte da informação constante dos Relatórios de Transparência analisados 
 

EMPRESA 
Facturação Anual 

(2010)  
Sócios c/participação 

no capital EIP 

Deloitte 34.931.000,00€ 26 131 

KPMG 33.296.000,00€ 17 307 

Ernst&Young 26.886.000,00€ 11 74 

PwC 26.708.000,00€ 19 146 

Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda. 3.333.220,00€ 6 21 

António Magalhães & Carlos Santos, SROC. 1.152.094,43€ 2 8 

Mariquito, Correia & Associados, SROC. 1.055.465,00€ 4 4 

Oliveira Rego & Associados, SROC, Lda. 772.053,64€ 3 5 

Vítor Almeida & Associados, SROC, Lda. 407.049,00€ 3 4 

Carlos Fernando Calhau Trigacheiro  24.000,00€ 1 1 
  

Da informação disponível nos Relatórios de Transparência, e constante da Tabela 1, destaca-se: 

• O nível de facturação das firmas de auditoria denominadas de “Big Four”, Deloitte, 

KPMG, PwC e Ernst&Young; 

• O número de Entidades de Interesse Público clientes às quais as “Big Four”, Deloitte, 

KPMG, PwC e Ernst&Young, prestam serviço, e de entre estas destaca-se a firma 

KPMG. 

 

Artigo 68.º - “Controlo de qualidade” e Artigo 68.º-A -“Dever de Independência” do Estatuto da 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC) 

Em relação ao controlo de qualidade dos trabalhos de auditoria e à independência dos 

auditores, tema principal deste trabalho, realçam-se algumas das medidas e acções conduzidas pelas 

firmas de auditoria, constantes nos 10 Relatórios de Transparência analisados: 
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• Deloitte 

o No tocante ao Sistema de Controlo de Qualidade, a firma adopta políticas e 

procedimentos definidos por normativos globais, e normas/regulamentos 

adicionais legais para dar cumprimento às normas nacionais; 

o Nesta firma, existe o cargo de director de independência desempenhado por 

um sócio com poderes para o efeito em todas as sociedades da rede Deloitte 

em Portugal. 

 

• KPMG 

o No tocante ao Sistema de Controlo de Qualidade, a firma adopta políticas e 

procedimentos definidos por normativos globais, e normas/regulamentos 

adicionais legais para dar cumprimento às normas nacionais; 

o De acordo com as regras de independência da firma, os profissionais de 

auditoria da firma, bem como os seus cônjuges e dependentes não podem 

deter qualquer tipo de interesse financeiro em qualquer cliente de auditoria 

da firma KPMG; 

o As regras de independência prosseguidas pela firma são divulgadas a todos 

os profissionais, através da realização de acções de formação contínuas de 

forma a assegurar o adequado cumprimento das regras de independência e 

a sua actualização. 

 

• Ernst&Young 

o No tocante ao Sistema de Controlo de Qualidade, a firma adopta políticas e 

procedimentos definidos por normativos globais, e normas/regulamentos 

adicionais legais para dar cumprimento às normas nacionais; 
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o Todos os profissionais da firma são obrigados a participar na formação 

anual de independência, por forma a ajudar a manter a independência da 

firma no desempenho de serviços para clientes de auditoria. 

 

• PwC 

o A monitorização do cumprimento das políticas e dos procedimentos 

definidos (no Sistema interno de Controlo de Qualidade da firma) é feita 

através de revisões realizadas por equipas multidisciplinares intra-território 

mas independentes das equipas responsáveis pelos trabalhos analisados ou 

com a intervenção de outras firmas-membro da rede PWC; 

o Cada uma das firmas-membro da rede PwC adopta as políticas e 

procedimentos definidos globalmente pela PwCIL, e normas/regulamentos 

adicionais legais para dar cumprimento às normas nacionais. 

 

• Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda. 

o Os trabalhos de revisão/auditoria da firma estão organizados por carteira de 

clientes; 

o Os sócios da firma realizam reuniões periódicas nas quais discutem as 

situações levantadas nos trabalhos de revisão/auditoria; 

o A firma aprovou e aplicou o seu Manual de Controlo de Qualidade; 

o São adoptados princípios e práticas estabelecidas na legislação aplicável 

bem como as regras de independência praticadas na rede a que afirma 

pertence. 
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• António Magalhães & Carlos Santos, SROC. 

o Os procedimentos de controlo sobre o Sistema Interno de Qualidade da 

firma, assentam na análise sistemática dos métodos e práticas utilizadas na 

realização dos trabalhos pela sociedade; 

o É realizada uma revisão anual interna dos papéis de trabalho e demais 

documentação por parte das hierarquias da sociedade; 

o É feita uma avaliação no momento da aceitação dos trabalhos e, 

posteriormente, com a periodicidade adequada. 

 

• Mariquito, Correia & Associados, SROC. 

o O processo de aceitação e continuidade de clientes é efectuado anualmente 

pelo coordenador responsável do trabalho: 

o É efectuada, para uma amostra de trabalhos de revisão/auditoria em 

Entidades de Interesse Público, uma verificação do cumprimento das 

normas de controlo de qualidade, antes da emissão de opinião; 

o É realizada uma acção de monitorização/controlo de qualidade sobre uma 

amostra de diversos trabalhos de revisão/auditoria; 

o É obtida uma declaração escrita anual, de todos os colaboradores, sobre a 

existência de conflitos de interesse. 

 

• Oliveira Rego & Associados, SROC, Lda. 

o Os trabalhos de auditoria estão organizados por grupos de clientes; 

o Os sócios realizam reuniões semanais nas quais discutem situações 

levantadas nos trabalhos de auditoria, e mensalmente reúnem com todos os 

colaboradores; 
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o Os sócios, nas suas reuniões semanais, e mensalmente com todos os 

colaboradores, abordam as situações relacionadas com a independência. 

 

• Vítor Almeida & Associados, SROC, Lda. 

o A qualidade dos serviços prestados pela firma é assegurada através de um 

planeamento e acompanhamento adequados e da existência de dois níveis 

de supervisão do trabalho realizado (num primeira fase, pelo responsável 

pela equipa de trabalho de campo e por fim pelo sócio ROC responsável 

pelo trabalho); 

o São realizadas reuniões onde se discutem questões de independência com 

os seus colaboradores, sempre que os sócios julguem necessário; 

o É emitida anualmente, uma declaração de independência referente à não 

existência de quaisquer relações especiais de interesse económico com os 

seus clientes. 

 

• Carlos Fernando Calhau Trigacheiro 

o O profissional auditor actualiza com regularidade os seus conhecimentos 

nas áreas conexas com a auditoria aos clientes, através da frequência de 

acções de formação e ensino de matérias de contabilidade e auditoria; 

o A aceitação e a continuidade da carteira de clientes são sempre ponderadas 

face a critérios de independência e competência; 

o No final de cada exercício de auditoria, o revisor promove uma avaliação 

do trabalho efectuado, por via da identificação dos pontos fortes e fracos 

tendo em vista implementar acções de melhoria. 
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Artigo 145.º-B “Conteúdo do registo público” do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas (EOROC) 

Os requisitos exigidos neste artigo, aplicáveis aos Revisores Oficiais de Contas (ROC), são 

os seguintes: 

• Nome, endereço e número de registo na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas;  

• Caso aplicável, a denominação, endereço, endereço do sítio na Internet e número de 

registo da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que emprega o Revisor 

Oficial de Contas ou com a qual se encontra associado na qualidade de sócio ou a 

qualquer outro título;  

• Todos os demais registos, como Revisor Oficial de Contas, junto das autoridades 

competentes dos outros Estados membros e, como auditor, junto de países terceiros, 

incluindo os nomes das autoridades de registo e, se existirem, os números de 

registo. 

 

Os requisitos exigidos neste artigo aplicáveis às Sociedades de Revisores Oficiais de Contas 

(SROC) são os seguintes: 

• Denominação, endereço e número dos registos na Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas e na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM); 

• Forma jurídica;  

• Informações sobre os contactos, a principal pessoa de contacto e, se for caso disso, 

o endereço na Internet;  

• Endereço de cada escritório em Portugal;  

• Nome e número de registo de todos os Revisores Oficiais de Contas empregados 

pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas ou a ela associados na qualidade de 

sócio ou a qualquer outro título;  
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• Nomes e endereços comerciais de todos os sócios ou accionistas;  

• Nomes e endereços comerciais de todos os membros dos órgãos de administração 

ou de direcção;  

• Caso aplicável, a identificação da rede, nacional ou internacional, a que pertence;  

• Todos os demais registos, como Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, junto 

das autoridades competentes dos outros Estados membros e, como entidade de 

auditoria, junto de países terceiros, incluindo os nomes das autoridades de registo e, 

se existirem, os números de registo. 

 

Após análise dos 10 Relatórios de Transparência (9 Relatórios de SROC e 1 Relatório de 

ROC), à luz do disposto no artigo n.º 145.º-B“Conteúdo do registo público”do EOROC, cumprem 

a totalidade dos requisitos exigidos, os Relatórios de Transparência das seguintes entidades: 

o Mariquito, Correia & Associados, SROC;  

o Vítor Almeida & Associados, SROC, Lda.; 

o António Magalhães & Carlos Santos, SROC; 

o Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda. e 

o Carlos Fernando Calhau Trigacheiro, ROC N.º 898 (ROC a título individual). 

 

Não cumprem a totalidade dos requisitos exigidos no artigo supracitado, as seguintes firmas 

SROC: 

• Ernst&Young (ausência de informação sobre os contactos, a principal pessoa de 

contacto e endereço de cada escritório em Portugal), 

• Deloitte (ausência de informação sobre os contactos, a principal pessoa de contacto 

e endereço de cada escritório em Portugal), 
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• PwC (ausência de informação sobre os contactos, a principal pessoa de contacto, 

endereço de cada escritório em Portugal e número de registo da firma, na Ordem 

dos ReviSores Oficiais de Contas e na Comissão de Mercado de Valores 

Mobiliários), 

• KPMG (ausência de informação sobre os contactos, a principal pessoa de contacto 

e endereço de cada escritório em Portugal), 

• Oliveira Rego & Associados, SROC, Lda. (ausência de número de registo de todos 

os Revisores Oficiais de Contas na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas a ela 

associados na qualidade de sócios). 

 
 
 
2.  A INDEPENDÊNCIA DOS AUDITORES 

2.1. Origem da problemática da independência 

A problemática em torno da independência dos auditores tem sido, desde há muito tempo, 

objecto de grande estudo e preocupação. Recentemente, os escândalos, nomeadamente o caso 

Enron/Arthur Andersen, fizeram com que esta temática fosse cada vez mais evidenciada, e seja alvo 

de grande discussão nos dias que correm (Alleyne et al. 2006), uma vez que a firma de auditoria 

prestava em simultâneo funções de consultor e auditor da empresa Enron, desrespeitando assim o 

dever de independência.  

A exigência do factor independência surgiu devido à persecução de dois importantes 

objectivos básicos, aquando de uma Auditora. Primeiro, a da execução de trabalhos de auditoria de 

elevada qualidade, que minimizem, ou impossibilitem mesmo, a influência por parte de factores 

externos, que possam afectar a opinião do profissional auditor; e o de, por último, promover a 

confiança dos investidores nas demonstrações financeiras auditadas, das empresas cotadas e não 

cotadas (Gramling and Karapanos, 2008). 
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2.1.1. O Assegurar da Ética e Deontologia Profissional 
 

Compreende-se por “Ética”, a “ciência da moralidade”, assumindo o que é considerado 

como um comportamento moral normal. O conceito de Ética norteia, assim, o comportamento dos 

indivíduos através de indicadores teóricos de conduta, considerados justos na sociedade actual 

(Costa, 2007).  

Por “Deontologia”, compreende-se, segundo Costa (2007) “a ciência dos deveres”, o que 

deve ser feito de facto. A Deontologia Profissional é, desta forma, toda a regra/norma pelo qual se 

deve reger qualquer profissional. 

A Ética e a Deontologia Profissional dos auditores representam a base das normas/regras 

por que os profissionais auditores se devem pautar. A prová-lo é a existência de inúmeros Códigos 

de Conduta e Ética produzidos pelas mais diversas entidades e organismos nomeadamente, o 

IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) por meio do Código de Ética e 

Deontologia Profissional do IFAC (International Federation of Accountants), o Código de Ética e 

Deontologia Profissional da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (CEDP da OROC), o EOROC 

(Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas) e a APESB (Accounting Professional and 

Ethical Standards Board), por meio do seu Código de Ética dos Profissionais de Contabilidade 

(APES 110 - Code of Ethics for Professional Accountants).  

De acordo com o disposto na Norma Internacional de Auditoria (ISA - International 

Standard Auditing) 200, o auditor tem o dever de respeitar o que lhe é exigido eticamente, 

nomeadamente, o assegurar da sua independência. 

 
 
2.2. Conceito de Independência 

O conceito de independência, como quase todos os conceitos, dispõe de diversas abordagens 

e, como tal pode definir-se, sob inúmeras formas. Baker (2005) afirma mesmo que o conceito de 
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independência da auditoria tem vindo a sofrer modificações ao longo dos últimos 150 anos, tendo 

emergido no seio da actividade dos profissionais de contabilidade, na Inglaterra e nos Estados 

Unidos da América.  

Para Knapp (1985), a independência consiste na habilidade em resistir à pressão exercida 

por parte dos clientes, e segundo Arens et al. (1999), refere-se à tomada de uma posição imparcial 

aquando da realização de testes de auditoria, avaliação de resultados e na emissão de relatórios de 

auditoria, e tem subjacente a integridade, objectividade e a imparcialidade do profissional. 

Para Schandl (1978), a independência consiste, na garantia de que os interesses a nível 

pessoal e material, bem como as emoções de um qualquer profissional auditor, mantêm-se intactos, 

e não são afectados por terceiros, por ter expresso a sua opinião, o seu julgamento, conclusões ou 

decisões que tenha tomado.  

Os autores Mautz e Sharaf (1961) definem a independência da auditoria como sendo a 

característica, que faz com que o auditor se mantenha afastado de qualquer tipo de interesse que 

possa vir a afectar o seu trabalho.  

O autor Moizer (1997) argumenta mesmo, que os factores-chave que ajudam na garantia a 

independência são o consequencialismo e a deontologia (conceito atrás citado). Por 

consequencialismo compreende-se por, uma acção considerada moralmente correcta, cujas 

consequências são consideradas mais favoráveis, do que desfavoráveis.  

Com base nas abordagens dos diversos autores, acima mencionadas, poder-se-á afirmar que 

o conceito de independência é dinâmico, na medida em que depende da sensibilidade crítica dos 

diversos estudiosos. 

Verifica-se, que todos os autores têm uma preocupação comum, a exigência da 

imparcialidade e integridade na função de auditor, para garantir a sua independência. 
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2.3.      A relevância da independência dos auditores e legislação aplicável 

A independência, de acordo com Firth (1980) é tida como um factor de extrema 

importância para o profissional auditor, uma vez que, representa um dos princípios fundamentais 

por que se regue a sua profissão.  

O organismo norte americano AICPA- American Institute of Certified Public Accountants 

(Pany and Reckers, 1980) reconhece mesmo a necessidade dos auditores serem independentes e a 

APESB (Accounting Professional and Ethical Standards Board) defende que a exigência de 

independência é aplicável a todos os membros e a todas as empresas (Sexton, 2009). O mesmo é 

estabelecido no Código de Ética dos Profissionais de Contabilidade (em APES 110 - Code of Ethics 

for Professional Accountants), particularmente, na secção 290 do mesmo. O Código de Ética e 

Deontologia Profissional da IFAC1 consagra que todos os profissionais abrangidos pelo mesmo 

Código, têm de aceitar, respeitar e cumprir a responsabilidade de agir de acordo com o interesse 

público, e não têm de, só e exclusivamente, satisfazer os interesses e necessidades dos seus 

clientes/entidades para os quais trabalha. 

Dada a sua extrema importância, a temática da independência do auditor é parte integrante 

dos Princípios de Auditoria Geralmente Aceites (GAAS – Generally Accepted Auditing Standards), 

segundo Wright e Booker (2005).  

Também a Comissão Europeia, através da Directiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 17 de Maio de 2006, determina, igualmente, que os auditores deverão sujeitar-se a 

princípios de Deontologia Profissional, Independência, Confidencialidade, Objectividade e Sigilo 

Profissional. 

                                                
1 O IFAC debruça-se sobre a matéria da independência, na secção 290 (Independência – Trabalhos de 

asseguração). 

 



 31 

 O EOROC (Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas) determina no número 1, do 

artigo 68.º A - “Dever de independência”, que o auditor “deve actuar livre de qualquer pressão, 

influência ou interesse e deve evitar factos ou circunstâncias que sejam susceptíveis de 

comprometer a sua independência, integridade ou objectividade, de acordo com padrões de um 

terceiro objectivo, razoável e informado.”. O número 2 do mesmo artigo estabelece que o 

profissional “deve recusar qualquer trabalho que possa diminuir a sua independência, integridade e 

objectividade, nomeadamente quando exista qualquer relação financeira, empresarial, de trabalho 

ou outra, como seja a prestação, directa ou indirecta, de serviços complementares que não sejam de 

revisão ou auditoria entre o revisor oficial de contas, a sociedade de revisores oficiais de contas ou a 

rede e a entidade examinada..”. 

O CEDP (Código de Ética e Deontologia Profissional) da OROC (Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas) contém normas acerca de como o profissional Auditor/Revisor deverá exercer 

as suas funções. É, por assim dizer, um guia indispensável a todo e qualquer profissional desta área. 

De acordo com o objecto de estudo do presente trabalho, destaca-se o artigo 2.º “Princípios 

fundamentais” e o artigo 3.º “Independência”, ambos constantes no Capítulo II (Dos princípios) do 

referido Código. O artigo 2.º refere-se à conduta geral por que se deve reger a vida, tanto pessoal 

como profissional, do indivíduo que seja profissional Revisor/Auditor e salienta o facto de o auditor 

“dever exercer a sua actividade profissional com independência”, no número 2, do mesmo artigo. O 

artigo 3.º, por sua vez, é na sua totalidade dedicado à explicitação do dever de o Revisor Oficial de 

Contas ser independente “justo, intelectualmente honesto e imparcial no seu comportamento 

profissional”. Este último artigo refere ainda os casos em que o Revisor deve recusar um trabalho, 

caso se aperceba que a sua independência poderá ser posta em causa.  

Constata-se, assim, a existência do factor ‘confiança’ no trabalho exercido pelos 

profissionais de auditoria, que por sua vez, depende do nível de independência do auditor em 

questão, desencadeia um melhor funcionamento dos mercados financeiros (Alleyne et al. 2006). 
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Torna-se crucial aos auditores, que mantenham a sua independência e garantam a execução do seu 

trabalho, com elevada qualidade, porque a ausência de independência terá como consequência a 

descredibilização da informação financeira auditada, bem como de todo o trabalho do profissional 

(Bakar et al. 2005).  

 
2.4. Tipos de independência 

Segundo os autores Arens et al. (2006), Whittington e Panny (2004) e Krishnan et al. 

(2005), existem dois tipos de independência, a “independência de facto” e a “independência 

aparente”. 

Diversas organizações, incluindo a SEC (Securities and Exchange Commission), a SBA 

(State Boards of Accountancy), a PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) e a 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), exigem aos auditores que sejam 

independentes de facto e de aparência (Gramling and Karapanos, 2008). A legislação SOA 

(Sarbanes-Oxley Act) faz, igualmente, a distinção entre dois tipos de independência (Grant et al. 

2009). Higgins (1962) defende, igualmente, a existência de dois tipos de independência, e para 

Sexton (2009), a confiança nos julgamentos e opiniões prestados pelo auditor, reside no seu estado 

de espírito imparcial e objectivo, de facto e aparente. A CMVM (Comissão de Mercado de Valores 

Mobiliários) exige, igualmente, que o auditor seja independente de facto e de aparência, ou seja, o 

auditor deve ser visto perante o auditado como sendo aparentemente e efectivamente independente. 

 
 
 Independência de Facto ou Real 

De acordo com os autores Arens et al. (2006) e Whittington e Panny (2004), o primeiro tipo 

de independência, a “independência de facto”, diz respeito ao objectivo concreto da relação entre o 

auditor (ou empresa de auditoria) e o seu cliente. A “independência de facto” exige, segundo 

Krishnan et al. (2005), ao auditor um compromisso efectivo com a objectividade, na execução dos 
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trabalhos de auditoria. Este tipo de independência pode ser, igualmente, definido, segundo os 

autores Gul e Tsui (1992), a capacidade mental do auditor em tomar decisões objectivas e não 

enviesadas, sobre os trabalhos que desenvolve. Para Higgins (1962), a “independência de facto” 

refere-se, à objectividade com que o auditor desenvolve as suas funções e à sua capacidade em não 

ser influenciável, a ponto de pensar nas suas possíveis vantagens pessoais, que daí podem advir. 

Segundo a legislação SOA (Sarbanes-Oxley Act) e a SEC (Securities and Exchange 

Commission) (Grant et al. 2009), a “independência de facto” de um auditor acontece quando o 

profissional auditor se mostra realmente capacitado em manter o seu ponto de vista, de modo 

objectivo e imparcial, ao longo de todo o processo de auditoria. Este tipo de independência respeita 

essencialmente à posição objectiva que o auditor tem de seguir nos seus trabalhos de auditoria. 

Os autores Mautz e Sharaf (1961), por meio do seu estudo denominado “A Filosofia da 

Auditoria”, defendem que o auditor dever pautar-se por uma combinação de características, como 

sejam, a auto-confiança, a liberdade no que toca à resistência a pressões exercidas pelos clientes e 

sentir-se seguro na sua actuação, tendo como base a sua formação e experiência adquirida ao longo 

do seu percurso profissional. 

 
 Independência Aparente, de Aparência ou Percebida 

A “independência aparente” refere-se ao relacionamento entre os auditores e os seus 

clientes de cariz mais subjectivo (Arens et al. 2006; Whittington and Panny, 2004). Ainda à luz do 

conceito de “independência aparente”, o SEC (Securities and Exchange Commission 2000, Section 

I), sublinha que um auditor não é independente aparentemente, caso o auditado esteja em posse de 

informações sobre o auditor, que no seu entender possam contribuir para diminuir e fragilizar a 

posição de objectividade e imparcialidade do auditor. Esta dimensão de independência refere-se a 

todas as percepções públicas sobre o que é a independência, ou seja, baseia-se nas percepções 

criadas pelos utilizadores finais das informações financeiras (Busse von Colbe and Lutter, 1977).  
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Vários autores afirmam que a credibilidade das demonstrações financeiras, depende da 

“independência aparente” (Firth, 1980; Lavin, 1976). Se o auditor é visto como um profissional 

independente, os utilizadores das demonstrações financeiras terão, como consequência, uma maior 

confiança nessas mesmas informações, e, portanto, toda e qualquer opinião emitida pelo 

profissional será tida em consideração (Firth, 1980).  

Higgins (1962) considera que a “independência aparente” consiste num estado de liberdade, 

de potenciais conflitos de interesse. Conflitos de interesses esses, que poderão vir a influenciar a 

confiança pública, no que respeita à sua “independência de facto”. 

De acordo com o contemplado pela legislação SOA (Sarbanes-Oxley Act) e pela SEC 

(Securities and Exchange Commission) (Grant et al. 2009), a “independência aparente” consiste no 

modo como os outros interpretam a independência do auditor. 

Para Shockley (1981), a credibilidade do trabalho do auditor, dependente mais do conceito 

de “independência aparente”, do que do conceito de “independência de facto”, uma vez que a 

primeira envolve a opinião dos utilizadores da informação financeira. 

Os autores Mautz e Sharaf (1961), por meio do seu estudo denominado “A Filosofia da 

Auditoria” referem que existe, de facto, uma parte importante do domínio público no que concerne 

à independência, o seu reconhecimento. Quando o público e a sociedade em geral, aceita e percebe, 

o quão importante é o papel de um auditor, o profissional alcança com maior sucesso o propósito do 

seu trabalho. 

 

2.5. Factores influenciadores da independência 

Os factores considerados mais influenciadores do factor independência, dispostos por ordem 

de importância (os mesmos serão desenvolvidos mais adiante), são, segundo Bakar et al. (2005), os 

seguintes: 
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 A dimensão da empresa de auditoria; 

 O sentimento de obrigatoriedade em servir aos interesses do seu cliente, por parte da firma 

de auditoria; 

 O grau de concorrência entre as empresas de auditoria; 

 A existência de Comissão de Auditoria; 

 A prestação de serviços de consultoria ou outros (que não de auditoria) por parte da 

empresa auditora e  

 O montante dos honorários de auditoria. 

 
 
2.5.1. Factores que reforçam a independência 

A independência dos profissionais poderá ser reforçada, pelos seguintes factores: 

 Existência de controlo das nomeações dos auditores e das suas remunerações (APB, 1994); 

 A mais rigorosa aplicação de normas disciplinares por parte das empresas e por parte dos 

auditores (APB, 1994); 

 Controlo da auto-avaliação CSA (Control Self-Assessent) - Segundo os autores Joseph e 

Engle (2005), se se controlar a auto-avaliação realizada pelo auditor, poder-se-á contribuir 

para a melhoria da eficiência e da eficácia de uma auditoria financeira. 

 A existência de Comissão de Auditoria (Gul, 1989; Teol and Lim, 1996; Beattie et al. 1999; 

Cadbury Report, 1992 e SOA (Sarbanes-Oxley Act)) - Diversos estudos comprovam que a 

existência da uma Comissão de Auditoria está positivamente relacionada com o reforçar da 

independência do auditor. Os autores Teoh e Lim (1996), defendem que a formação de 

Comissões de Auditoria tem um grande e positivo impacto na existência de independência 

dos auditores.  
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O Código das Sociedades Comerciais (CSC), dedica a sua atenção à Comissão de 

Auditoria, na Secção III (Comissão de Auditoria), do Capítulo VI, do Título IV (Sociedades 

Anónimas), no que se refere à sua composição, designação, competências e deveres. 

 A proibição da prestação de determinados NAS (Non-Audit Services) por parte dos 

auditores (SOA (Sarbanes-Oxley Act); Gramling and Karapanos, 2008) - A decisão sobre, 

se a empresa de auditoria ou o auditor, pode ou não prestar serviços de consultoria, para 

além dos de auditoria, reside em pelo menos duas razões (existência de consentimento por 

parte da Comissão de Auditoria da firma ao qual pertence o profissional e de regras internas 

especificas da firma de auditoria), segundo Brandon e Mueller (2009). A título de exemplo, 

o auditor pode prestar serviços de Fiscalidade, sem qualquer tipo de restrição, desde que 

com a aprovação da Comissão de Auditoria. Importa destacar a existência de, diferenças na 

legislação aplicável às empresas públicas e privadas. A Secção 201 do SOA (Sarbanes-

Oxley Act), menciona os nove NAS considerados potencialmente prejudiciais à 

independência da auditoria, como sejam, serviços de contabilidade, trabalhos relacionados 

com informação financeira das empresas, serviços actuariais, funções de gestão, serviços de 

consultoria, serviços jurídicos, serviços de auditoria interna, serviços de avaliador/consultor 

e funções na administração. 

O EOROC (Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas) determina no 

artigo 68.º A – “Dever de independência”, no número 2, que o profissional “deve recusar 

qualquer trabalho que possa diminuir a sua independência, integridade e objectividade, 

nomeadamente quando exista qualquer relação financeira, empresarial, de trabalho ou 

outra, como seja a prestação, directa ou indirecta, de serviços complementares que não 

sejam de revisão ou auditoria entre o revisor oficial de contas, a sociedade de revisores 

oficiais de contas ou a rede e a entidade examinada..”. As normas respeitantes à 
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independência criadas pelo organismo norte americano GAO2 (U.S. Government 

Accountability Office), estabelecem, nomeadamente, restrições sobre a prestação de NAS.  

Os dois princípios fundamentais a ser respeitados, no que toca à prestação de serviços não-

auditoria, são: 

o As firmas de auditoria não devem prestar NAS que envolvam funções de gestão ou 

a tomada de decisões do campo da gestão e 

o Estas mesmas firmas não deverão, ainda, auditar o seu próprio trabalho, ou prestar 

NAS, em situações em que esses mesmos NAS tenham relevância material no 

trabalho de auditoria. 

Existe uma grande preocupação por parte dos reguladores, em torno deste factor, porque 

tem-se verificado, que os serviços NAS prestados pelos auditores aos seus clientes valem cada vez 

mais e movimentam milhões (Krishnan et al. 2005). 

 Rotação dos Profissionais auditores - Os autores Marchesi e Emby (2005) e Mayhew e Pike 

(2004), bem como o constante na legislação SOA (Sarbanes-Oxley Act) 203 (50), concluem 

que a adopção de um sistema de rotação dos auditores numa firma de auditoria, ajudará a 

assegurar e a melhorar a independência dos auditores. Inúmeros investigadores, tais como, 

Arel et al. (2005), argumentam que a rotação das empresas de auditoria faz com que os 

próprios auditores aparentem ser mais independentes. O autor Magalhães (2003) defende a 

existência de dois tipos de rotação dos auditores: a rotação de equipas (pertencentes à 

mesma empresa de auditoria) e a rotação periódica das empresas de auditoria, per si. As 

vantagens identificadas com a implementação de um método de rotação de equipas, 

                                                
2 GAO - Agência norte americana, independente e não partidária que exerce funções para o governo norte 

americano, tendo como missão fiscalizar o modo como é gasto o dinheiro dos impostos pagos pelos 

contribuintes. 
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segundo o autor, são a conservação do conhecimento do que é a empresa auditada e, em 

simultâneo, o eliminar do risco de familiaridade, que se possa tender a criar entre os 

auditores e a empresa cliente. Contudo, o mesmo autor, alerta para o risco de falhas de 

auditoria, que ocorrem com maior probabilidade, nos primeiros 2 anos de rotação, caso a 

solução adoptada seja a substituição periódica de empresa de auditoria. O autor conclui 

deste modo, que a melhor solução, de entre as existentes, é a rotação das equipas de 

auditoria, equipas essas compostas por auditores, pertencentes à mesma empresa de 

auditoria. A rotação dos profissionais auditores pode ser implementada de modo obrigatório 

ou voluntário. No entanto, a existência de uma política de rotação obrigatória por parte de 

uma empresa de auditoria, constitui uma acção bastante mais eficaz no combate a possíveis 

ameaças à independência dos auditores, afirmam os autores Daniels e Booker (2009).  

 A dimensão da firma de auditoria (Shockley, 1981; Gul, 1989) - A maioria dos estudos 

sobre este factor, indica categoricamente que existe uma relação positiva entre a 

independência do auditor e a dimensão da sua firma. Conclui-se, deste modo, que quanto 

maior for a dimensão da empresa de auditora, mais o auditor, prestará os seus serviços de 

forma potencialmente independente (DeAngelo, 1981b; Shockley and Holt, 1983; Nichols 

and Smith, 1983; Dopuch and Simunic, 1980; McKinley et al., 1985; Shockley, 1981; Gul, 

1989). Tais estudos provam que as empresas de auditoria de maior dimensão, são mais 

resistentes às pressões exercidas por parte dos seus clientes, constando-se, mesmo, que 

estas empresas tendem a realizar as suas auditorias mais correcta e objectivamente. Muito 

devido ao facto de não estarem dependentes de poucos clientes, significando por isso, que o 

impacto de perder um cliente, não é tão grande, como o é, em comparação com as pequenas 

empresas de auditoria (Pearson, 1980). Para além destes factores, há autores que 

consideram que as grandes empresas de auditoria dispõem de tecnologia superior e de 

colaboradores mais capacitados, comparativamente às empresas de auditoria de menor 
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dimensão. Consequentemente, as primeiras têm elevados incentivos em se comportarem de 

forma independente (McLennam and Park, 2003) e toda a informação utilizada e produzida 

aquando dos trabalhos de auditoria, por parte destas mesmas, é considerada mais credível e 

fiável, face ao que sucede com as pequenas empresas de auditoria (Davidson and Neu, 

1993; Beatty, 1989). Isto não significa, no entanto, como referem os autores Goldman e 

Barlev (1974), que as empresas de auditoria de grande dimensão, sejam imunes a qualquer 

tipo de pressão, passível de ser exercida pelos seus clientes. 

 Adopção do método “Cooling-off” (Wright and Booker, 2005; SOA (Sarbanes-Oxley Act)) 

- O método “Cooling-off”, surge como uma outra solução, com vista à redução do risco de 

perca de independência do auditor. Este método consiste no afastamento, por um 

determinado período de tempo dos colaboradores ou donos das firmas de auditoria, antes de 

estes mesmos poderem aceitar qualquer tipo de cargo relevante dentro das empresas 

auditadas suas clientes (Wright and Booker, 2005). O EOROC (Estatuto da Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas) estabelece no número 1, do artigo 79.º que “Os revisores 

oficiais de contas, incluindo os sócios de sociedade de revisores seus representantes no 

exercício dessas funções, que nos últimos três anos tenham exercido funções de revisão 

legal das contas em empresa ou outra entidade não podem nela exercer funções de membros 

dos seus órgãos de administração ou gerência”. Já de acordo com o contemplado no SOA 

(Sarbanes-Oxley Act), a exigência do afastamento desses profissionais, é por um período de 

1 ano. Por outro lado, o organismo norte americano FEI (Financial Executives 

International), recomendou, em 2002, que o período de cooling-off não deveria ser inferior 

a 2 anos (Wright and Booker, 2005). Os autores Daugherty e Dickins (2008) alegam que 

alguns estudos evidenciam que os investidores valorizam o período cooling-off, nos casos 

em que as suas empresas conseguem contratar os seus antigos auditores, para cargos de 

supervisão da contabilidade. 
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2.5.2. Factores que podem condicionar a independência 

Os autores Kleinman e Palmon (2001) consideram, baseados no referido no AICPA 

(American Institute of Certified Public Accountants), que o verdadeiro sentido de independência de 

uma auditoria é extremamente difícil de se concretizar devido aos mais diversos factores e pressões, 

de ordem social, profissional, financeira, que fazem com que haja um desvio permanente/constante 

do que é considerado como a “verdadeira independência”. 

De acordo com Callaghan et al. (2009), as situações em que a independência está em risco, 

não são directamente observáveis. Não obstante, os factores que afectam a independência incluem, 

nomeadamente, os incentivos (por exemplo: benefícios económicos associados a contratos de 

prestação de serviços de auditoria e de não auditoria) e os desincentivos económicos (por exemplo: 

custos decorrentes de processos de litígio, e de reputação do auditor, pela não emissão de um 

parecer imparcial (por exemplo, desfavorável, quando o devia ter feito), e em simultâneo, com um 

certo nível de pressão exercido por parte da gestão da empresa sua cliente. Se existir, de facto, 

algum tipo de pressão exercida pelo cliente, os incentivos são considerados como positivamente 

relacionados com o risco de independência, e os desincentivos estão, por sua vez, relacionados 

negativamente com o risco de independência. 

 
• Auditoria vs Consultoria – A Prestação de Serviços que não de Auditoria (NAS) pelo 

auditor (por exemplo, serviços de consultoria, de gestão) (Shockley, 1981; Gul, 1989; 

Knapp, 1985; Bartlett, 1993; Teoh and Lim, 1996) - O impacto deste factor na 

independência do auditor tem vindo a ser alvo de intensas discussões, desde os anos 60, do 

século passado (Krishnan et al. 2005).  

Diversos estudiosos defendem a premissa de que a prestação por parte das firmas 

de auditoria, de NAS é prejudicial, enquanto outros autores afirmam que em nada 



 41 

influencia os trabalhos de auditoria. Os autores que se opõem à prestação de NAS, por parte 

dos auditores, alegam que a prestação de serviços de consultoria por parte da empresa de 

auditoria, exerce um impacto negativo sobre a independência dos auditores, devido ao 

estreitar de relações entre os auditores e os seus clientes (McKinley et al., 1985; Shockley, 

1981; Pany and Reckers, 1983 e 1984; Knapp, 1985). Krishnan et al. (2005) defende 

mesmo que os rendimentos provenientes da prestação de NAS estão negativamente 

associados à independência do auditor. A entidade SEC acredita que a prestação de NAS 

por parte dos auditores, pode afectar negativamente a independência dos auditores, em 

particular, se esses mesmos serviços, os NAS, proporcionam aos auditores, a maioria das 

suas receitas/rendimentos (Krishnan et al. 2005). Também os autores Brandon e Mueller 

(2009) defendem que a independência do auditor pode ficar comprometida nos casos em 

que o auditor tem menor probabilidade de contrariar as empresas suas clientes, se daí, tiver 

como consequência um certo risco em perder contratos de consultoria, considerados 

lucrativos para a firma de auditoria. Grant et al. (2009) consideram que a prestação de NAS 

compromete a objectividade do auditor, na medida em que tal situação cria uma maior 

dependência económica maior entre do auditor face ao seu cliente. Para Frankel et al. 

(2002) a prestação de NAS por parte das empresas auditoras, às empresas suas clientes, 

conduz à emissão de relatórios de auditoria irrealistas. Tal acontece, porque com o 

objectivo de continuar a vender, para além de serviços de auditoria, os NAS, os auditores 

tendem a emitir relatórios que satisfaçam os seus clientes. Desta forma, a empresa cliente, 

satisfeita, continua a vincular-se à empresa de auditoria, e a comprar todos os serviços a 

essa mesma empresa. O autor Francis (2004) argumenta que existe, de facto, a possibilidade 

de, nos casos em que o auditor preste um elevado número de serviços que não de auditoria, 

a qualidade da auditoria pode vir a ser prejudicada. Diversos estudos comprovam que, de 

facto, a prestação de NAS por parte dos auditores, fomenta o risco da denominada 
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“Dependência Aparente ou Percebida” (Shockley, 1981; Schulte, 1965; Pany and Reckers, 

1983; Pany and Reckers, 1984). Analisou-se também, a relação existente entre o tipo de 

julgamento emitido pelo auditor e o nível de NAS que o mesmo vende (Callaghan, 2009). 

O argumento-base deste estudo, segundo os autores DeAngelo (1981a) e Simunic (1984), 

prende-se com o facto de os NAS proporcionarem, como que o fortalecer do 

relacionamento já existente em termos económicos, entre os auditores e os clientes, levando 

à criação de incentivos (que por sua vez, constituem grande ameaça à objectividade e 

independência do auditor). 

 

Os autores a favor da prestação de NAS por parte dos auditores, afirmam que existe 

na verdade, um efeito benéfico na sua prestação porque a prestação deste tipo de serviços 

permite ao auditor um melhor conhecimento do seu cliente, e como tal, a sua objectividade 

aquando da prestação de serviços de auditoria será maior (Goldwasser, 1999; Wallman, 

1996). Goldman e Barlev (1974) argumentam que a prestação de serviços de consultoria 

por parte dos auditores, concede a estes, por assim dizer, mais poder e independência para 

exercer as suas funções. O verdadeiro valor da actividade de auditoria, está actualmente a 

aumentar, devido em parte, à prestação de NAS. Assume-se que se as empresas de auditoria 

prestam serviços adicionais, além de auditar a empresa sua cliente, tal irá contribuir para o 

aumento da sensação de familiaridade para com o cliente, o que por sua vez resultará em 

um maior conhecimento da empresa sua cliente, conduzindo à realização de auditorias de 

maior/elevada qualidade (Brandon and Mueller, 2009). Defond et al. (2002) alega que não 

existe qualquer relação entre a prestação de NAS e os relatórios emitidos pelos auditores. 

Em concordância, os autores Geiger e Rama (2003) acreditam, que a prestação de NAS em 

nada afecta a qualidade de uma auditoria. Geiger et al. (2002) concluíram que a prestação 

de NAS (serviços de consultoria, entre outros), poderá mesmo contribuir para a melhoria da 
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qualidade da auditoria, no sentido em que, fornece, aos auditores, um maior e relevante 

conhecimento sobre o seu cliente, as suas actividades e a sua indústria. Lennox (1999) 

refere mesmo, que a prestação de NAS, por parte de auditores, poderá contribuir para o 

fortalecer da independência do profissional auditor.  

 

McKinley et al. (1985) defendem a neutralidade da prestação de NAS por parte dos 

auditores, pois para estes a prestação deste tipo de serviços em nada afecta a independência 

do profissional auditor. Foram mesmo realizados diversos estudos e escritos variados 

artigos, no qual é analisado o impacto dos NAS na independência do auditor. Concluiu-se 

que a existência de numerosos artigos sobre o impacto dos NAS na independência de facto, 

poderá ter afectado o conceito de independência aparente, dado que esses mesmos estudos, 

desencadearam a ideia de que, a independência do auditor está negativamente relacionada 

com a prestação de NAS (Dopuch et al. 2003). Facto é que, independentemente da 

existência de alguma correlação entre a prestação de NAS e as duas vertentes de 

independência, a de facto e a aparente, é sabido, de acordo com Firth (1997), Hackenbrack 

(2003) e, Parkash e Venable (1993), que os gestores das empresas e os auditores das suas 

empresas clientes, tendem a agir de forma a mitigar/esconder aos seus investidores, os 

possíveis efeitos negativos que se possam criar, em torno da prestação de NAS. Defende-se, 

na verdade, que deverão ser realizados estudos, com a finalidade de se averiguar a 

existência ou não, de associação entre a prestação de NAS e a independência aparente 

(Krishnan et al. 2005). 

 Conflito de Interesses e sua natureza (Knapp, 1985) - A existência de conflito de interesses 

é considerada um dos factores que poderão por em causa a independência do auditor. 

Segundo Koo e Sim (1999), é exigido aos auditores duas funções, uma respeitante aos seus 

clientes e outra, ao público em geral, isto é, que monitorizem as demonstrações financeiras 
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dos seus clientes, de forma independente. Isto é, tal como o autor Rizzo et al. (1970) 

também defende, que o auditor serve dois interesses opostos, o dos seus clientes e o da 

sociedade. A sociedade espera que o auditor preste o seu serviço de forma imparcial e 

verdadeira, isto é, que analise, encontre e comunique, caso existam, todas as falhas que 

tenha identificado nas declarações financeiras da empresa cliente, enquanto os responsáveis 

pela gestão da empresa cliente, desejam (por vezes) o contrário, isto é, que se possível, o 

auditor faça por ignorar os problemas que detecte (Koo and Sim, 1999). Deste modo, 

conclui-se que, o facto de haver conflito de interesses entre ambas as partes, afecta 

negativamente a independência do auditor e, coloca em questão, a realização de uma justa 

auditoria (Schultz, 1974). Verifica-se em alguns casos, a cedência, por parte do auditor, à 

pressão exercida pela empresa sua cliente, o resultado da auditoria realizada neste contexto 

é sempre enviesado/comprometido (Alleyne et al. 2006). Segundo os autores Goldman e 

Barlev (1974), há diversos tipos de conflito de interesses, porque existem, também, 

inúmeros agentes económicos. Foram identificados conflitos de interesses entre os próprios 

auditores e as empresas suas clientes, entre os donos e os gestores das empresas suas 

clientes e, conflito de interesses, entre os critérios de auditoria e motivos económicos do 

profissional auditor, em si. O artigo 11.º do Regulamento da CMVM (Comissão de 

Mercado de Valores Mobiliários) n.º 6/2000 aborda a temática de conflito de interesses. 

 As relações interpessoais, sentido de familiaridade, confiança (AICPA, 1978; IFAC, 2001; 

ICAEW, 2001) - De acordo com Olson (1980), todo e qualquer tipo de relações 

interpessoais existente entre o auditor e o seu cliente, conduzem a uma potencial redução da 

objectividade do auditor. Desta forma, para o autor, a independência total de uma auditoria, 

é algo irrealizável. A simples relação de trabalho criada entre o auditor e a empresa 

auditada poderá, desde o início, ameaçar, a independência do auditor, porque este último, é 

contratado e pago pela empresa auditada (AICPA, 1978). As relações de longo-prazo 
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mantidas entre as empresas auditadas e os seus auditores, criam a sensação de que existe 

alguma proximidade entre a gestão e os auditores da empresa, levando à percepção pública 

de que a independência dos auditores e a qualidade da auditoria seja reduzida (Jennings et 

al., 2006). 

 Forte Governo das Sociedades (Jennings et al. 2006) – Os autores defendem que a 

independência dos auditores e a emissão de opiniões são susceptíveis de ser afectados pelo 

quão forte é o tipo de governação da empresa cliente auditada. 

 Interesse próprio, auto-avaliação e intimidação (IFAC, 2001; ICAEW, 2001); 
 

 A dependência económica (Jennings et al. 2006) - A dependência económica que o 

profissional auditor possa ter, sobre determinado trabalho de auditoria, poderá constituir, 

segundo Beattie et al. (1999), um obstáculo à prestação de um serviço de auditoria 

independente. Verifica-se que um auditor é economicamente dependente de um dado 

trabalho, sempre que a maioria dos ganhos totais do auditor em causa, sejam provenientes 

de um só, ou de uma muito reduzida carteira de clientes. 

 Acordos de compra com desconto (Pany and Reckers, 1980) - Descontos estes criados pela 

firma de auditoria, no que toca à prestação de NAS, devido ao facto de, a empresa sua 

cliente, ser já sua cliente (em matéria de auditoria). 

 A condição financeira do cliente (Knapp, 1985; Gul, 1989; Gul and Tsui, 1992); 

 O sentimento de posse por parte da empresa de auditoria (Shockley, 1981; Teoh and Lim, 

1996); 

 O grau de concorrência no mercado de serviços de auditoria - Foram realizados diversos 

estudos pelos autores Knapp (1985) e Gul (1989), os quais demonstraram que, quanto 

maior for a concorrência no que concerne à prestação deste tipo de serviços, menor é a 

independência dos profissionais auditores. 
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 O elevado montante de honorários pagos aos auditores pela prestação de serviços de 

auditoria (Gul and Tsui, 1992; Bartlett, 1993; Bakar et al., 2005; Teoh and Lim, 1996; Pany 

and Reckers, 1980) – Os autores referem que, por vezes, quanto maior for o montante de 

honorário que os auditores recebem, maior será o risco de estes perderem a sua 

independência. 

O CEDP (Código de Ética e Deontologia Profissional) da OROC (Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas) contempla, igualmente, informação respeitante aos montantes 

em honorários recebidos, pelos serviços de auditoria prestados. Afirma que os honorários 

pagos aos auditores não podem representar “um montante superior a 15% do volume de 

negócios anual da sociedade de revisores ou do total de honorários anuais do revisor 

individual, salvo se essa situação não puser em causa a sua independência profissional ou se 

estiver em início de actividade.” 

 
 
2.6. A perca da independência e as suas consequências 

Kleinman e Palmon (2000) argumentam que, baseando-se numa análise sociopsicológica e 

sociológica, o auditor pode perder a sua independência sem, na verdade, se aperceber de que a está 

a perder. É, de facto, difícil, percepcionar na prática, o limiar que separa a independência da 

dependência. Segundo Anandarajan et al. (2008), a perda de independência pode ter efeitos 

devastadores, tanto para os colaboradores da empresa cliente do auditor, como para os accionistas e 

credores da mesma, bem como para o Mercado e sociedade em geral. A perda de independência 

poderá mesmo afectar de modo muito negativo, tanto a empresa cliente, quanto a empresa de 

auditoria prestadora do serviço. 
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2.7.       A independência e os escândalos empresariais 

A independência é, como o foi referido no decorrer do trabalho, o factor de maior 

preocupação a ter em consideração, sempre que se fala de escândalos empresariais (Bakar et al. 

2005), um vez que, como se sabe, a sua carência é tida como um dos grandes contributos para o 

desenrolar de problemas nos trabalhos de auditoria, o que por sua vez, conduz a esses mesmos 

escândalos (Parles et al. 2006). 

A não independência de um auditor constitui, segundo Bakar et al. (2005), uma das 

principais causas de muitos colapsos e escândalos empresariais, ocorridos um pouco por todo o 

mundo, principalmente nos Estados Unidos da América. Espera-se, que o auditor seja claramente 

objectivo nos seus julgamentos e que possa tomar todas as devidas precauções no sentido de 

assegurar a exactidão do seu próprio trabalho (Olson, 1980). 

De entre as empresas de auditoria independente externa (e consultoria) existentes, 

destacam-se as quatro principais e mais reconhecidas do sector, denominadas de “Big Four”, e são 

elas, a Deloitte, a PwC, a KPMG e a Ernst&Young. O conceito de “Big Four” começou por ser, 

amplamente aceite e usado, na sua generalidade, desde o ano 2002, altura em que até a essa data, 

tiveram lugar importantes acontecimentos no sector, nomeadamente, o fechar de algumas das mais, 

igualmente pertinentes e promissoras empresas deste sector, devido a escândalos em que se viram 

envolvidas. Espera-se destas empresas que providenciem serviços de auditoria de elevada qualidade 

e que sejam mais independentes da gestão das empresas por si auditadas, em comparação com 

outras empresas de auditoria. Os profissionais das “Big-Four” estão, deste modo, em constante 

alerta, pois têm uma maior visibilidade pública, e no sentido de preservarem a sua reputação, 

exercerem as suas funções de modo imparcial e independente, de modo a não se envolverem, nem 

associarem a casos de escândalos e/ou fraudes de empresas (Sori et al. 2006). 
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PARTE II – DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

_________________________________________________________________________ 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

No âmbito do Mestrado em Ciências Empresarias, a aluna optou pela realização de um 

Estágio Curricular, como trabalho final, incidindo este Estágio na área da Auditoria Financeira. A 

escolha desta área deve-se à grande motivação sentida após ter frequentado, no início do Mestrado, 

a unidade curricular “Auditoria e Certificação de Contas”. 

 
 
2.  FINALIDADE DO ESTÁGIO 

Objectivo  

O Estágio Curricular teve como principais objectivos: 

• A aplicação de conhecimentos e capacidades; 

• A aprendizagem das várias actividades que antecedem e precedem uma Auditoria 

Financeira;  

• O contacto in loco com o trabalho do Auditor/Revisor.  

 

3.  DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 

3.1. Entidade acolhedora e Identificação do Coordenador do Estágio  

 

Identificação do Coordenador do Estágio na Organização  
Mestre Pedro Nuno Ramos Roque. 

 
 
Denominação da Entidade Acolhedora 

 
O Estágio Curricular foi realizado na empresa de auditoria, agora, denominada “Pedro 

Roque SROC, Unipessoal, Lda.” e anteriormente denominada “Pedro Roque & Crisóstomo Real, 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas”. 
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Caracterização da Entidade Acolhedora 
 

Fundada em 1994, esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas tem como objecto social 

a prestação de serviços na área de revisão oficial de contas e consultoria em matérias que integram 

o programa de exame de acesso à profissão de Revisor Oficial de Contas. Emprega, actualmente, 8 

colaboradores e a sua facturação anual ascende aos 500 mil euros. 

 
Localização da Entidade Acolhedora 

 
A empresa que acolheu a realização do Estágio Curricular tem a sua sede na Rua Mário 

Gomes Páscoa, n.º 6 C, 1600-824 Lisboa. 

 
Contactos da Organização 

 
Os contactos da entidade são os seguintes; telefone (+351) 217 203 300 e proque@sroc125.com 

 
 
3.2. Caracterização do Estágio 

Descrição do Estágio Curricular 
 
O Estágio Curricular realizado teve como principal objectivo a aprendizagem de tarefas e 

trabalhos relacionados com a Auditoria Financeira a empresas de diversos sectores de actividade e a 

tomada de contacto real com os profissionais da área de auditoria. Acrescente-se que o mesmo não 

teve qualquer contrapartida remuneratória. 

 
Duração de Estágio Curricular 

 
O Estágio Curricular teve a duração total de 400 horas, e foi realizado em 2 fases distintas, 

compostas por 200 horas cada. 
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O horário respeitado por cada dia de Estágio coincidiu com o horário de trabalho praticado 

na Entidade Acolhedora: das 9h às 18h com intervalo para almoço das 13h às 14h. Deste modo, 

totalizaram-se 8 horas de trabalho (Estágio) diário. 

 
Período do Estágio Curricular 

A realização do Estágio foi, então, repartida por duas fases. A primeira fase teve início em 

29 de Junho de 2009 e término em 31 de Julho de 2009.  

A segunda, e última, fase começou em 14 de Janeiro de 2010 e teve o seu fim em 23 de 

Fevereiro de 2010. 

 
Plano de Estágio delineado 

 
O plano de Estágio foi elaborado pelo Coordenador do Estágio na Organização.  

As 400 horas do Estágio foram repartidas da seguinte forma, pelos dois momentos do 

Estágio: 
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Tabela 2 

                 Tarefas designadas a realizar durante o período de estágio 

HORAS 
DATA TAREFAS 

Tarefa Total 

Revisão de Dossier Permanentes 25 25 

Revisão dos sistemas de controlo interno das 
empresas a auditar 25 50 

Revisão do risco e materialidade 10 60 

Planeamento dos trabalhos / Auditoria intercalar 20 80 Ju
nh

o 
/ J

ul
ho

 
20

09
 

Realização de testes substantivos 170 250 

Planeamento dos trabalhos / Auditoria final 10 260 

Contagens físicas 15 275 

Realização de outros testes substantivos 80 355 

Revisão dos documentos finais 25 380 

Revisão de acontecimentos subsequentes 5 385 Ja
ne

iro
 / 

Fe
ve

re
iro

 
20

10
 

Emissão da Certificação Legal de Contas / 
Relatório de Auditoria 15 400 

  
 
 
 
Funções desempenhadas 

 
As funções desempenhadas foram ao encontro do que foi proposto no Plano de Estágio. 

 
 

Descrição sumária das actividades desenvolvidas em Estágio 

Durante a primeira fase do Estágio, correspondente ao período de Junho e Julho de 2009, 

foram desenvolvidas as seguintes actividades, no seio da entidade acolhedora: 
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o Assistência a trabalho de Auditoria a Fundos Comunitários: 
  

 Inserção de dados da natureza variada (dados pessoais, dados respeitantes 

às acções de formação, gastos com deslocações, tanto de Formadores como 

de Formandos) em folha de cálculo Excel para posterior circularização, 

respeitantes à AJAP (Associação dos Jovens Agricultores de Portugal), no 

que toca às acções de formação n.ºs 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 49 e 50, realizadas no ano de 2005, no âmbito do PAC (Política 

Agrícola Comum). Este trabalho teve como finalidade a verificação da boa 

e/ou correcta aplicação de subsídios destinados à formação (profissional) 

de Jovens Agricultores portugueses, tendo sido efectuado nas instalações 

da entidade acolhedora do Estágio. 

 
o Assistência a trabalho de Auditoria ao “Hotel Amazónia”: 

 
 RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA da contabilidade do Hotel Amazónia, 

localizado em Lisboa (Travessa Fábrica dos Pentes, 12-20, 1200-Lisboa). 

Para o efeito, foi usada informação contabilística presente nos arquivos da 

empresa. Este trabalho, implicou a deslocação ao hotel, por 3 dias 

consecutivos. 

 
Na segunda, e última, fase do Estágio, que decorreu durante os meses de Janeiro e 

Fevereiro de 2010, foram realizadas as seguintes tarefas, junto da entidade acolhedora: 

 
o Assistência a trabalho de Auditoria a diversas empresas: 

 
 RECONCILIAÇÃO DE TERCEIROS – Este trabalho consistiu na 

inserção e organização de dados (de Clientes Nacionais e Estrangeiros, e de 
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Fornecedores Nacionais e Estrangeiros) em folha de cálculo Excel, com 

vista à realização de pedido de confirmação de saldo, para posterior 

circularização às seguintes empresas:  

- Rações Malveiro, Lda;  

- Brindauto, S.A.; 

- Grupo TAS, S.A. (Portugal);  

- CacémPolis-Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Pólis 

no Cacém, S.A.; 

- GRAMOU-Gestão Imobiliária, S.A.; 

- Taborda-Mouzinho Imobiliária (TAS-SGI) - Sociedade de Gestão 

Imobiliária, S.A.;  

- Documentos e Eventos-Comunicação e Imagem, S.A.; 

- ULMA-Soc. Unipessoal; 

- Grupo António Reis (“Reimar”, “FactorBio-Comércio Alimentar e 

Restauração, S.A.”, “Equanto-Intercâmbio Comercial e Indústrial, 

S.A.”); 

- Grupo PACTUS (“Scaneva-Produtos Alimentares, Lda, “Martroia-

Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, S.A.”; “Scagel-

Sociedade de Alimentos Congelados, S.A.”) e 

- Generis Farmacêutica, S.A. (“Clintex-Produtos Farmacêuticos, 

S.A.”). 

 
 REALIZAÇÃO DE TESTES SUBSTANTIVOS, no que concerne à 

contabilidade (nomeadamente às contas 27, 62 e 64) da empresa Generis 

(Clintex e FARMA). Este trabalho obrigou a deslocações à empresa, com 
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sede em Sintra (Office Park da Beloura, Edf. 4 - 2710-444 Sintra), 

realizadas por um período de, sensivelmente, 4 semanas. 

 
o Assistência de trabalho de Auditoria à empresa construtora “MRB-Gestão, Estudos 

e Projectos Imobiliários, Lda.”: 

 
 Verificação da existência, de documentos relacionados com escrituras de 

fogos, tendo por base, documentação escrita, presente nos arquivos da 

empresa. Este trabalho foi inteiramente realizado nas instalações da 

entidade acolhedora do Estágio. 

 
o Assistência a trabalho de Auditoria à empresa “Portway, S.A.”: 

 
 Esta actividade consistiu na organização do Balancete da empresa, para 

posterior utilização por parte dos Profissionais da entidade acolhedora. Esta 

tarefa foi efectuada nas instalações da entidade acolhedora do Estágio. 

 

 
Ambiente de trabalho 

 
Em todo o percurso do Estágio, o ambiente de trabalho, tanto na entidade acolhedora, como 

nas duas deslocações efectuadas, sempre se pautou pelo rigor e profissionalismo, características dos 

Profissionais desta área. 

 

Recursos de trabalho 
 

Os recursos de trabalho colocados à disposição, por parte da entidade acolhedora, no 

sentido de proporcionar todas as condições necessárias à boa execução de tarefas várias realizadas 
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pelo estagiário, foram os seguintes: recursos de secretariado (mesa e cadeira de trabalho, papel e 

instrumentos de escrita) e recursos tecnológicos (computador, impressora e fotocopiadora). 

 

 

3.3.       Apreciação Geral 

 
Ao longo do Estágio Curricular foi dada a oportunidade de aprender e aplicar 

conhecimentos, competências e capacidades. Mostrou-se muito produtivo e incentivador para um 

possível desempenho nesta área.  

Tanto o trabalho desempenhado nas instalações da entidade acolhedora, como o trabalho de 

campo, revelaram-se de grande importância e interesse, pois proporcionou ao estagiário uma visão, 

ainda mais, realista, da profissão de Auditor/Revisor. 

 
 

 
 Sugestões propostas para melhoria, no caso de acolhimento de futuros Estágios 

Curriculares. 

Seguir, na íntegra, o plano de estágio estabelecido, na medida em que as tarefas 

descritas não cobrem a totalidade das tarefas planeadas no plano de Estágio (Tabela 2, 

página 49). Pelo que se sugere que os planos de estágio delineados sejam adequados às 

especificações de cada empresa onde o estagiário realiza o seu estágio curricular como 

Trabalho Final de Mestrado, por forma a evitar tal enviesamento. 
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4. APLICAÇÃO DA REVISÃO DE LITERATURA NO ÂMBITO DA EMPRESA 

ACOLHEDORA DO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

A independência dos auditores 

A empresa “Pedro Roque SROC, Unipessoal, Lda.” não realiza trabalhos de auditoria a 

empresas cotadas, pelo que os seus colaboradores podem proceder à compra de valores mobiliários 

cotados em bolsa, caso o queiram fazer. 

Relativamente a valores mobiliários de empresas não cotadas, a firma não verificou até à 

data, qualquer situação susceptível de gerar algum problema de independência, ou seja, nunca 

ocorreu a realização de auditoria a empresas com valores mobiliários detidos pelos seus 

colaboradores (ou parente em linha recta até ao terceiro grau). 

 

Controlo de Qualidade 

A firma está em fase de preparação de normas internas de controlo de qualidade, tendo em 

vista a sua implementação muito brevemente. 

Refira-se que a firma acolhedora do Estágio “Pedro Roque SROC, Unipessoal, Lda.” não 

presta serviços de auditoria a Entidades de Interesse Público, pelo que a firma não se encontra 

sujeita ao disposto no número 1, do artigo 62.º-A, do Decreto-Lei N.º 224/2008, de 20 de 

Novembro (conforme o citado no ponto 1.3 – Controlo de Qualidade de Trabalhos de Auditoria, da 

PARTE I - Revisão de Literatura). 
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CONCLUSÃO 

A preocupação com a independência dos auditores está intrínseca a todas as firmas de 

auditoria, desde as de grande dimensão às de menor dimensão ou mesmo auditores em nome 

individual. 

As firmas de auditoria devem investir em formação contínua dos seus auditores no âmbito 

do exercício da sua função de modo independente. 

Verifica-se a existência de diversa legislação, que tanto a nível nacional como a nível 

internacional, pauta-se pelos mesmos princípios de ética, e que sendo seguida escrupulosamente 

confere à tarefa de auditor, a desejável, total isenção e independência. 

A independência dos auditores depende em grande parte da supervisão rigorosa por parte 

do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA) (pois ao cumprir todas as acções 

previstas nos seus artigos presta um enorme contributo para a credibilização da profissão de 

auditor), e do cumprimento dos requisitos exigidos pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

(OROC). 

É difícil, mas não impossível, garantir que o profissional auditor seja totalmente 

independente, pois não existe uma fórmula perfeita no que diz respeito à aplicação e 

monitorização/controlo da independência e, apesar da existência de inúmera legislação, tudo 

dependerá dos princípios morais e cívicos do profissional. 
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