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Objectivos da sessão

Apresentar o projecto de revisão do Regulamento n.º 2/15, de 15 de Maio, dos

Auditores Externos;

Dar a conhecer as principais alterações introduzidas ao referido projecto de diploma,

bem como os fundamentos destas alterações;

Colher contribuições para enriquecer o projecto de regulamento em questão.



1. Regime jurídico aplicável aos auditores externos

2. Fundamentos da revisão do diploma

3. Objectivos a atingir

4. Estrutura do Regulamento

5. Principais alterações

Agenda



1. Regime jurídico aplicável aos auditores externos



1. Regime jurídico aplicável aos auditores externos

Código dos Valores Mobiliários – aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto –

artigos 8.º e ss.

Regulamento n.º 2/15, de 15 de Maio, dos Auditores Externos



2. Fundamentos da revisão do diploma



2. Fundamentos da revisão do diploma

O Regulamento n.º 2/15 limita-se ao registo dos auditores externos que sejam

pessoas colectivas;

O artigo 9.º do Código dos Valores Mobiliários prevê o registo de outros

auditores, para além das sociedades de peritos contabilistas;

Mitigação dos custos associados à contratação dos serviços de auditoria por

parte de uma pequena ou média empresa (PME).



3. Objectivos a atingir



3. Objectivos a atingir

Proceder à adequação do Regulamento dos Auditores Externos ao Código dos Valores

Mobiliários;

Consagrar os requisitos e procedimentos para o registo dos auditores externos que sejam

pessoas singulares e os deveres de informação dos mesmos perante a CMC;

Mitigar os custos associados ao processo de admissão e à manutenção em mercado, em

especial no que à auditoria externa diz respeito;

Dinamizar o mercado de balcão organizado, por via da criação de um segmento

específico para as PME, para o surgimento de emitentes e o alargamento da base de

investidores.



4. Estrutura do Regulamento



4. Estrutura do Regulamento

• Disposições Gerais

• Registo de Auditores Externos

• Actuação dos Auditores Externos

• Disposições Finais

4 Capítulos

• Elementos Instrutórios do Pedido de Registo do Auditor Externo;

• Questionário de Idoneidade do Auditor Externo;

• Informação Anual.

3 Anexos

22 artigos
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5. Principais alterações

Novo artigo referente ao âmbito de aplicação do diploma, que passa a abranger os

auditores externos que sejam pessoas singulares ou colectivas (artigo 2.º);

Novo artigo relacionado com os fundamentos da recusa do registo pela CMC (artigo

7.º);

Reformulação da redacção do artigo 5.º, passando a prever os requisitos gerais e

específicos para o registo dos auditores externos que sejam pessoas colectivas;

O registo dos auditores externos que sejam pessoas singulares serve apenas para os

mesmos prestarem os serviços de auditoria às PME (n.º 3 do artigo 4.º);
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5. Principais alterações

Não pode ser registado o auditor externo, pessoa singular, que tenha vínculo

contratual com uma empresa de auditoria (n.º 3 do artigo 5.º);

Eliminação dos artigos 2.º, 9.º e 15.º, bem como do n.º 5 do artigo 16.º, sendo

matérias que já se encontram reguladas no Código dos Valores Mobiliários;

Eliminação, nos requisitos para o registo dos auditores externos, da exigência de ter

uma situação patrimonial líquida não inferior a Kz: 6 500 000,00 (seis milhões e

quinhentos mil Kwanzas);

Eliminação do n.º 2 do artigo 11.º, pois a contratação de auditor externo

relativamente ao qual se verifique alguma das incompatibilidades constitui causa de

cancelamento e não de suspensão do registo;
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5. Principais alterações

Separação do artigo referente à suspensão e cancelamento do registo do auditor

externo em dois artigos (artigos 9 e 10.º);

Consagração da definição de “suporte duradouro”, para melhor compreensão do

dever geral dos auditores externos de organizar, relativamente a cada serviço

prestado, um dossier (n.º 2 do artigo 13.º);

O modelo de requerimento constante do Anexo I deu lugar aos elementos

instrutórios do pedido de registo do auditor externo;

Alteração da declaração do auditor externo constante do anterior Anexo II, para

questionário de idoneidade.
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Questões

 Concorda com a limitação imposta aos auditores externos que sejam
pessoas singulares de prestarem os serviços de auditoria apenas às
PME, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º?

 Que apreciação faz sobre os requisitos para o registo de auditor
externo, previstos no artigo 5.º, sobretudo em relação aos seguintes
aspectos:
a) Definição do valor do seguro de responsabilidade civil

profissional;
b) Obrigação do auditor externo pessoa singular manter,

igualmente, instalações adequadas e compatíveis com o exercício
da sua actividade, dispondo de meios materiais e técnicos e de
procedimentos de controlo interno que lhe permitam assegurar
o cumprimento das suas obrigações.



Questões

 Está de acordo com a proibição estabelecida no n.º 3 do artigo 5.º
de registo de auditor externo, pessoa singular, que tenha vínculo
contratual com uma empresa de auditoria?

 Que avaliação faz sobre os elementos instrutórios do pedido de
registo do auditor externo, consagrados no Anexo I ao Regulamento?

 Que apreciação faz sobre o questionário de idoneidade do auditor
externo, previsto no Anexo II ao Regulamento?

 Existe alguma disposição que possa inviabilizar o registo de auditores
externos pessoas singulares? Justifique.



OBRIGADO!

contribuicoes.diploma@cmc.gv.ao
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Miguel Maienga | Departamento de Política Regulatória 

e Normas


