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Controlo e supervisão de auditoria 

As atividades de controlo e auditoria integram, quer as principais

linhas de defesa da gestão, quer as principais funções do Estado e

desempenham uma importante ação para o regular funcionamento

das organizações e para a qualidade: dos processos, da informação

veiculada e dos serviços prestados aos cidadãos.

Importante contributo para a integridade e para a transparência

no funcionamento das organizações públicas e privadas
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Lei n.º 148/2015, de 09 de setembro

Aprova o Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, relativo

aos requisitos específicos para a revisão legal de contas das

entidades de interesse público
(transposição da Diretiva 2014/56/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de

2014, e assegura a execução, na ordem jurídica interna, do Regulamento (UE) n.º 537/2014, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014)

Reforço da independência, da transparência e da qualidade no exercício da

atividade de auditoria

Define:

 a competência, a organização e o funcionamento desse sistema de supervisão e,

quanto a entidades de interesse público, em articulação com o disposto no

Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16

de abril de 2014, e nos respetivos atos delegados.
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Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria

Regula:

 a atividade de supervisão pública de revisores oficiais

de contas (ROC)

 das sociedades de revisores oficiais de contas (SROC)

 de auditores e entidades de auditoria de Estados

membros da União Europeia e de países terceiros

registados em Portugal



Entidades de interesse público:
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a) Os emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação num mercado regulamentado;

b) As instituições de crédito;

c) As empresas de investimento, salvo as sociedades de consultoria para investimento;

d) Os organismos de investimento coletivo sob forma contratual e societária;

e) As sociedades de capital de risco, as sociedades de investimento em capital de risco e os

fundos de capital de risco;

f) As sociedades de investimento alternativo especializado e os fundos de investimento alternativo

especializado;

g) As sociedades de titularização de créditos e os fundos de titularização de créditos;

h) As empresas de seguros e de resseguros;

i) As sociedades gestoras de participações sociais, quando as participações detidas, direta ou

indiretamente, lhes confiram a maioria dos direitos de voto nas instituições de crédito referidas na

alínea b);

j) As sociedades gestoras de participações sociais no sector dos seguros e as sociedades gestoras

de participação de seguros mistas;

k) Os fundos de pensões;

l) As empresas públicas que, durante dois anos consecutivos, apresentem um volume de

negócios superior a (euro) 50 000 000, ou um ativo líquido total superior a (euro) 300 000 000.
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Entidades de interesse público:

adotam um dos modelos de administração e fiscalização previstos 

no Código das Sociedades Comerciais

o órgão de fiscalização está sujeito aos seguintes deveres:

(…)

 fiscalizar a eficácia e qualidade dos sistemas de controlo interno e de

gestão do risco e, se aplicável, de auditoria interna, no que respeita ao

processo de preparação e divulgação de informação financeira, sem

violar a sua independência
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Entidade de supervisão - CMVM

Atribuições:

(…)

a supervisão pública de ROC, de SROC, de auditores e de entidades de

auditoria de Estados membros e de países terceiros registados em Portugal nos

termos previstos no presente regime jurídico e demais disposições legais

aplicáveis, bem como de toda a atividade de auditoria por eles desenvolvida

supervisão de todas as entidades e atividades relativamente às quais a

OROC possua igualmente atribuições, incluindo a supervisão dos

procedimentos e atos de inscrição assegurados pela OROC e dos sistemas de

controlo de qualidade por esta implementados nos termos e para os efeitos do

seu Estatuto
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Atribuições:

Registo 

(…)

• para o exercício de funções de interesse público

• de entidades de auditoria de outros Estados membros

Principais finalidades do registo:

• assegurar o controlo prévio dos requisitos para o exercício de funções de 

interesse público 

• permitir a organização da supervisão
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Atribuições:

Supervisão, cooperação e informação

(…)

• solicita a prestação de quaisquer informações à OROC, que fica vinculada

a prestá-las

• emite ordens recomendações concretas à OROC

• coopera e troca informações com o Comité dos Organismos de

Supervisão Europeia de Auditoria (CEAOB), com as autoridades

congéneres e com quaisquer outras entidades, nacionais ou

internacionais, tendo em vista o exercício das suas atribuições em matéria

de supervisão de auditoria
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Atribuições:

Controlo de qualidade

• controlo de qualidade sobre os ROC, SROC e auditores e entidades de 

auditoria de países terceiros que auditem entidades de interesse público

• supervisiona e avalia o sistema de controlo de qualidade realizado pela 

OROC sobre os demais ROC e SROC

• inspeções necessárias para evitar e corrigir os casos de exercício incorreto 

da atividade de auditoria.
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Atribuições:

Emissão de recomendações

(…)

• relatórios de supervisão podem concluir com a emissão de recomendações

ao ROC, à SROC ou à OROC, conforme os casos, no sentido de serem

adotadas medidas para a reposição da conformidade com a lei e os

regulamentos aplicáveis

Regulamentação

(…)

• elabora os regulamentos necessários à concretização e ao

desenvolvimento das matérias relacionadas com a auditoria

Aplicação sanções

(…)

• contraordenações e sanções acessórias (v.g. inibição atividade)
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Qualificação académica, estágios e provas de aptidão

(…)

• cooperação com as autoridades competentes congéneres de supervisão

de auditoria, de modo a fazer convergir os requisitos de qualificação

académica, tomando em consideração a evolução verificada no domínio

das atividades de auditoria e do exercício da respetiva profissão e, em

particular, a convergência já alcançada no exercício da profissão.

• cooperação no âmbito do CEAOB a fim de fazer convergir os requisitos

relativos ao estágio de adaptação e à prova de aptidão, tendo em vista

o reforço da transparência e previsibilidade dos requisitos.
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Conselho geral de supervisão de auditoria

Composição:

• presidente do conselho geral de supervisão de auditoria, designado pelo

membro do Governo responsável pela área das finanças

• membro do conselho de administração da CMVM

• membro do conselho de administração do Banco de Portugal

• membro do conselho de administração da Autoridade de Supervisão de

Seguros e Fundos de Pensões

• representante da IGF- Autoridade de Auditoria
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Conselho geral de supervisão de auditoria

• emite parecer em matéria de supervisão de auditoria nos casos previstos

na lei ou em regulamento

• pronuncia-se sobre projetos de regulamento que contenham normas com

eficácia externa

• acompanha o desempenho da supervisão de auditoria e do quadro legal

aplicável
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Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro

Regime Jurídico e Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do

Serviço Nacional de Saúde com a natureza de Entidades

Públicas Empresariais, bem como as integradas no Setor

Público

Principais objetivos
(…)

a clarificação das funções de acionista, financiador, regulador e

prestador dentro do SNS
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Regime Jurídico e Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do

Serviço Nacional de Saúde com a natureza de Entidades Públicas

Empresariais, bem como as integradas no Setor Público

Serviço de auditoria interna

avaliar os processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos

domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de

recursos humanos

compete em especial:

fornecer ao conselho diretivo análises e recomendações sobre as

atividades revistas para melhoria do funcionamento dos serviços

receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e

funcionamento do hospital SPA
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Regime Jurídico e Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do

Serviço Nacional de Saúde com a natureza de Entidades Públicas

Empresariais, bem como as integradas no Setor Público

Sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades

O hospital E.P.E. dispõe de um sistema de controlo interno e de

comunicação de irregularidades, competindo ao conselho de

administração assegurar a sua implementação e manutenção e ao

auditor interno a responsabilidade pela sua avaliação.

O sistema de controlo interno compreende o conjunto de estratégias,

políticas, processos, regras e procedimentos estabelecidos no hospital

E.P.E.
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Sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades

visa garantir:

um desempenho eficiente da atividade que assegure a utilização

eficaz dos ativos e recursos, a continuidade, segurança e qualidade da

prestação de cuidados de saúde, através de uma adequada gestão e

controlo dos riscos da atividade (…)
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(…)

Sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades

visa garantir:

a existência de informação financeira e de gestão que suporte as

tomadas de decisão e os processos de controlo, tanto no nível interno

como no externo

o respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem

como pelas normas profissionais e deontológicas aplicáveis, pelas

regras internas e estatutárias, regras de conduta e de relacionamento,

orientações tutelares e recomendações aplicáveis de entidades

externas
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Sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades

Deve ter por base:

um adequado sistema de gestão de risco

um sistema de informação e de comunicação

um processo de monitorização que assegure a respetiva

adequação e eficácia em todas as áreas de intervenção
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Decreto-Lei n.º 133/2013, de 03 de Outubro

Estabelece os princípios e regras aplicáveis ao sector público

empresarial, incluindo as bases gerais do estatuto das empresas

públicas

(…)

contém ainda os princípios e regras aplicáveis à monitorização e ao

controlo a que estão submetidas as empresas públicas

cria a Unidade Técnica de acompanhamento e monitorização do

sector público empresarial (UTAM)
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Princípios e regras aplicáveis ao sector público empresarial

(…)

Controlo interno

Órgãos de fiscalização

Auditorias externas

Controlo externo e financeiro

Tribunal de Contas

IGF-Autoridade de Auditoria
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Princípios e regras aplicáveis ao sector público empresarial

(…)

Unidade Técnica de acompanhamento e monitorização do sector

público empresarial

Natureza

entidade administrativa que depende do membro do Governo

responsável pela área das finanças e possui autonomia administrativa

Missão

prestar o apoio técnico adequado ao membro do Governo responsável

pela área das finanças, de modo a contribuir para a qualidade da

gestão aplicada no sector público empresarial, na ótica da

monitorização de boas práticas de governação
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Decreto-Lei n.º 166/98, de 25 de junho ( + 21 anos )
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Sistema de controlo interno da administração financeira do Estado-SCI

modelo integrado e coerente para uma maior proteção dos interesses

financeiros do Estado, estruturado em três níveis, com definição das entidades

responsáveis e dos princípios fundamentais de atuação

 coordenação dos recursos afetos à função controlo

 consolidação de metodologias harmonizadas de controlo e de

estabelecer critérios de qualidade do sistema nacional de controlo

interno

 difusão de uma «cultura do controlo» em todos os níveis da

administração financeira do Estado

 promover a consciência da decisiva relevância do controlo como forma

privilegiada de melhorar a gestão
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Sistema de controlo interno da administração financeira do Estado

compreende os domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial

consiste na verificação, acompanhamento, avaliação e informação sobre a

legalidade, regularidade e boa gestão, relativamente a atividades,

programas, projetos, ou operações de entidades de direito público ou

privado

[com interesse no âmbito da gestão ou tutela governamental em matéria de

finanças públicas, nacionais e comunitárias, bem como de outros interesses

financeiros públicos]
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Sistema de controlo interno da administração financeira do Estado

Integram o SCI

as inspeções-gerais

a Direção-Geral do Orçamento

o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

os órgãos e serviços de inspeção, auditoria ou fiscalização que tenham

como função o exercício do controlo interno



Sistema de controlo interno da administração 

financeira do Estado
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estruturado em 3 níveis de controlo:

controlo operacional - constituído pelos órgãos e serviços de

inspeção, auditoria ou fiscalização inseridos no âmbito da respetiva

unidade

controlo setorial - exercido pelos órgãos setoriais e regionais de

controlo interno

controlo estratégico - perspetivado para a avaliação dos controlos

operacional e sectorial, bem como para as metas traçadas nos

instrumentos provisionais, designadamente o Programa do Governo, as

Grandes Opções do Plano e o Orçamento do Estado



Sistema de controlo interno da administração 

financeira do Estado

Os auditores são a primeira linha de controlo, cabendo-lhes assegurar que a ra
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Princípios de coordenação

os órgãos de controlo devem planear, realizar e avaliar as suas ações de forma

articulada, tendo em vista o funcionamento coerente e racional do sistema

nacional de controlo interno e assente:

suficiência - inexistência de áreas não sujeitas a controlo ou sujeitas a

controlos redundantes

complementaridade - concertação quanto às fronteiras a observar e aos

critérios e metodologias a utilizar nas intervenções

relevância - planeamento e realização das intervenções, tendo em conta a

avaliação do risco e materialidade das situações objeto de controlo
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Sistema de controlo interno da administração financeira do Estado

Conselho Coordenador do SCI

assegura a observância dos princípios referidos

órgão de consulta do Governo em matéria de controlo interno

presidido pelo inspetor-geral de finanças

Composição:

inspetores-gerais, pelo diretor-geral do Orçamento, pelo presidente do conselho

diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e pelos demais

titulares de órgãos sectoriais e regionais de controlo interno
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Conselho Coordenador do SCI

elaborar o plano e relatório anuais do SCI

estabelecer normas sobre metodologias de trabalho e aperfeiçoamento técnico-

profissional dos recursos humanos afetos ao SCI

emitir pareceres sobre

projetos de leis orgânicas dos órgãos sectoriais e regionais de controlo

planos e relatórios sectoriais de atividade
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Sistema de controlo interno da administração financeira do Estado

Conselho Coordenador apresenta ao Ministro das Finanças o plano e o

relatório anuais sintéticos da atividade do SCI no domínio da atividade

financeira do Estado
(até 15 de Dezembro de cada ano e 15 de Maio do ano seguinte, respetivamente)

O relatório é apresentado ao Governo até 30 de Junho imediato e é

apreciado em Conselho de Ministros
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Relatório do Conselho Coordenador do SCI 
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 órgãos de inspeção setorial ainda afetam meios significativos à

realização de inquéritos e procedimentos disciplinares

 o sistema é composto por organismos com dimensão, atribuições e 

prioridades de ação muito diversas

 intervenções com âmbito material e objetivos não uniformes

 o sistema de controlo interno e o conselho coordenador

encontram-se desajustados da realidade atual e são difíceis de gerir

como um todo, dada a dependência de cada inspeção do respetivo

ministro/SE

 entidades e os órgãos de auditoria do SCI não dispõem de

suficientes garantias de autonomia e de independência e estão sob

a tutela diferentes membros do Governo
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 os órgãos de controlo interno sendo independentes face às

entidades que auditam, alguns não reúnem a condição de

independência necessária a uma ação eficaz ao nível das decisões

da própria tutela ou do Governo

 os Inspetores-gerais carecem de prerrogativas semelhantes à dos

magistrados, face ao impacto das suas decisões e às subsequentes

ofensivas (individuais ou de grupo) e aos riscos profissionais a que

estão sujeitos – a desproteção total dos IG é vantajosa para os

interesses instalados, os quais sabem e exploram essa fragilidade

Limitações para o controlo e supervisão de 

auditoria no domínio do Estado
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alteração dos regimes jurídicos:

as funções de controlo e de auditoria carecem de medidas legislativas

corretivas urgentes – reforço de autonomia e independência

a instituição de um efetivo e moderno sistema de controlo interno e

de supervisão – serviços de auditoria interna nos organismos e

autoridades de supervisão

efetivo regime sancionatório:

sanções administrativas (coimas) para as situações de

desconformidade legal no funcionamento dos órgãos e serviços

evolução do regime de responsabilidade financeira para as

ilegalidades graves na gestão pública

Desafios estruturais para o controlo e supervisão de 
auditoria no domínio do Estado
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 1. Efetiva implementação das linhas de defesa da gestão nos

diplomas orgânicos dos ministérios

Desafios para o controlo e supervisão de auditoria no 
domínio do Estado
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 2. Reforço das obrigações e garantias de conformidade –

compliance – nos diplomas dos organismos públicos

Decreto-Lei n.º 89/2017, de 28 de julho

Divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a

diversidade por grandes empresas e grupos (Diretiva 2014/95/EU)

• ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre

mulheres e homens, à não discriminação, ao respeito dos direitos

humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de suborno

Desafios para o controlo e supervisão de auditoria no 
domínio do Estado
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 3. Identificação e gestão dos riscos nos instrumentos de gestão

Desafios para o controlo e supervisão de auditoria no 
domínio do Estado



Os auditores são a primeira linha de controlo, cabendo-lhes assegurar que a ra

prestada ao mercado é um retrato fiel da situação das empresas cotadas.

Prestam, por isso, um importante contributo para a integridade e a 

transparência dos mercados de capitais.

Decreto-Lei n.º 89/2017
de 28 de julho

39

Controlo e supervisão de auditoria

 4. Desenvolvimento das atribuições de supervisão das funções de 

auditoria pública

 regulação do exercício da profissão de auditoria e da ação das

entidades públicas de controlo e auditoria

 definição das metodologias comuns de controlo e auditoria no

âmbito da administração pública

 verificação da qualidade dos resultados e recomendações

 supervisão das unidades e das instituições públicas de inspeção e

auditoria

 emissão de diretrizes e normas técnicas – v.g. dirigidas à

uniformização de procedimentos pelos serviços públicos

 aplicação de sanções face a desconformidades legais que não

integrem responsabilidade financeira

Desafios para o controlo e supervisão de auditoria no 
domínio do Estado



IGF - principais atividades de 

coordenação e supervisão
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