
 

 

 

Exma. Senhora  

Dra. Gabriela Figueiredo Dias 

Presidente da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

Rua Laura Alves, 4 

1050-138 Lisboa 

 

CD/46/21         Lisboa, 1 de fevereiro de 2021 

 

Assunto: Prazo encerramento de contas-Exercício de 2020 

 

Exma. Senhora, 

 

No tempo atual, a imprevisibilidade e a incerteza são um padrão. Mesmo neste contexto adverso, que 

permanece desde março do ano transato, os Auditores têm dado uma resposta à altura das suas 

responsabilidades, continuando a ser um garante da fiabilidade e credibilidade da informação financeira 

que é objeto da sua opinião. 

 

É do interesse público que seja possível continuarem a exercer as suas relevantes funções com toda a 

independência, transparência e sem pressões temporais, para além das inerentes à sua atividade. O 

atual contexto de confinamento, trouxe de forma premente e inegável, uma inusitada preocupação 

sobre os prazos estabelecidos por Lei para aprovação de contas anuais das empresas cotadas, a qual é 

obviamente precedida da emissão da respetiva opinião sobre as demonstrações financeiras por parte 

dos seus Auditores. 

 

Ao contrário do confinamento ocorrido no ano transato, o qual relembramos ocorreu a partir da 

segunda quinzena de março, e onde os trabalhos de auditoria estavam na sua esmagadora maioria em 

processo de finalização ou praticamente finalizados, a implementação do atual confinamento ainda 

durante a primeira quinzena de janeiro, altera significativamente as suas consequências no desenrolar 

dos trabalhos de auditoria. Efetivamente, os trabalhos de auditoria sobre as contas anuais das 



 

empresas, ainda estão numa fase de execução, quer de procedimentos necessariamente presenciais, 

quer de outra natureza, e imprescindíveis para o cumprimento integral do normativo internacional de 

auditoria, pelo que quaisquer dificuldades que retardem, de alguma forma, a execução desses 

procedimentos, tornam-se preocupantes. Adicionalmente, a tempestividade do acesso à informação 

financeira final das empresas, que são objeto da sua opinião, é hoje para os Auditores uma preocupação 

Importante e substancial. 

 

A qualidade dos trabalhos de auditoria é uma exigência, é um ativo intangível, que nunca poderá ser 

derrogada, para salvaguarda de todos os players: Entidades, Auditores, Supervisores, Investidores e 

Público e geral. 

 

A manutenção do prazo legal para aprovação das contas finais do exercício findo no passado dia 31 de 

dezembro, é pouco compatível com todas estas dificuldades e exigências, num período de pleno estado 

de confinamento e de emergência nacional. 

 

Assim, vimos por este meio alertar para a eventual necessidade de, incomumente, e atendendo à 

presente conjuntura, permitir às empresas que possam efetuar a publicação de contas do exercício de 

2020, para além do próximo dia 30 de abril, permitindo igualmente o adiamento das respetivas 

assembleias-gerais. 

 

As empresas de Auditoria, pese embora todo o seu esforço tanto ao nível de recursos, como de 

empenho e organização, também têm as suas limitações. Equipas em espelho para mitigar possibilidade 

de contágios mais alargados, pessoal técnico infetado ou em isolamento profilático, também são 

infelizmente realidades suas, pelo que torna-se de uma dificuldade extrema, juntar a todas estas 

condicionantes, às quais damos resposta robusta e permanente, prazos de execução de trabalhos 

extremamente reduzidos e condicionados. 

 

O nosso objetivo é sempre ser um fator chave de confiança do mercado, pelo que o caminho nunca 

poderá ser a emissão de reservas por limitação de âmbito do nosso trabalho, mas sim a continua 

possibilidade de uma opinião completa, e profissional sobre a informação financeira apresentada pelas 

empresas. 

 



 

 

Certo para esta nossa legítima preocupação, também o será de V. Exas., ficamos desde já a aguardar os 

vossos melhores esforços para a sua mitigação, sem outro assunto, de momento, subscrevemo-nos, 

 

Atentamente 

 

Fernando Virgílio Macedo 

Bastonário 


