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1. Âmbito e objetivos 

O Haitong Bank, S.A. (“Banco”) aprova a Política de Seleção e Designação de revisores oficiais de 

contas e de sociedades de revisores oficiais de contas e de contratação de outros serviços distintos de 

auditoria não proibidos (a “Política”), cujo objetivo é garantir que o revisor oficial de contas e a 

sociedade de revisores oficial de contas (ROC/SROC, “revisor oficial de contas”) nomeada é 

independente e detém as qualificações técnicas necessárias para o desempenho eficiente e 

responsável das suas funções e de acordo com as provisões legais aplicáveis. 

 

A Política governa a seleção, designação e qualquer reeleição ou demissão do revisor oficial de contas 

individuais do Banco e de contas das subsidiárias do Banco que sejam consolidadas no seu perímetro 

(“Grupo”), bem como a estrutura de regras relativamente às relações com o respetivo revisor oficial de 

contas e o procedimento para avaliar os serviços por este fornecidos. 

 

Esta Política define ainda os princípios que devem governar a seleção, designação e qualquer reeleição 

ou demissão dos revisores oficiais de contas de outras empresas do Grupo, bem como uma estrutura 

de regras que governe as relações entre essas empresas e os seus auditores. 

 

2. Enquadramento legal 

Esta Política baseia-se na seguinte legislação: 

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

relativo aos requisitos específicos para a revisão legal de contas das entidades de interesse 

público e que revoga a Decisão 2005/909/CE da Comissão (ou qualquer outra provisão leal 

que a qualquer momento substitua esse artigo); 

 Carta Circular N.º 20/2020 do Banco de Portugal, de 23 de março de 2020, que recomenda 

que as instituições, adotem, no quadro do seu governo interno, políticas de seleção e 

designação dos ROC/SROC e de contratação de serviços distintos de auditoria não proibidos 

aos seus ROC/SROC ou à respetiva rede que cumpram com o disposto na legislação e 

regulamentação aplicável sobre a matéria e que incluam o conteúdo mínimo constante do 

anexo à Carta-Circular; 

 Lei N.º 140/2015, de 7 de setembro, que aprova o novo Estatuto da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas (“EOROC”); 

 Lei N.º 148/2015, de 9 de setembro, que aprova o Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria 

(“RJSA”), transpondo a Diretiva 2014/56/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

abril de 2014, que altera a Diretiva 2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais e 

consolidadas, 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, relativo aos requisitos 

específicos para a revisão legal de contas das entidades de interesse público; 

 Artigo 420 (2) (b) do Código das Sociedades Comerciais (“CSC”), que define as competências 

do Conselho Fiscal; 

 Regime Geral das Instituições de Crédito e das Sociedades Financeiras (“RGICSF”), 

nomeadamente o Artigo 14; 

 Código dos Valores Mobiliários (“CVM”), nomeadamente o Artigo 245. 
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3. Aprovação, processo de revisão e de divulgação 

1. O Conselho Fiscal avaliou a proposta em relação a esta Política, apresentada pelo Departamento 

de Compliance, e a Assembleia Geral aprovou a Política por via de uma Deliberação Unânime por 

Escrito.    

2. Quaisquer alterações a esta Política deverão seguir o mesmo procedimento que o determinado 

para a aprovação original.  

3. O Departamento de Compliance deverá rever a Política pelo menos uma vez por ano e preparar 

um relatório tal como definido no anexo à Carta Circular identificado acima. A Função de Auditoria 

Interna deverá rever o relatório preparado pelo Departamento de Compliance. Quaisquer 

recomendações em relação a esta Política deverão ser endereçadas ao Conselho Fiscal, que 

avaliará essas mesmas propostas e recomendará a aprovação das respetivas alterações em 

Assembleia Geral do Banco, por via de uma deliberação unânime por escrito.  

4. O Conselho Fiscal assegura que a presente Política se encontra adequadamente implementada 

no Banco e que é objeto de revisões periódicas. 

5. A versão mais atualizada desta Política deverá estar permanentemente disponível para consulta 

e ser publicada no site do Banco.  

4. Seleção e designação de revisores oficiais de contas e contratação para outros serviços 

distintos de auditoria  

1. Serviços 

Esta Política estabelece o tipo de serviços que podem ser fornecidos pelo revisor oficial de contas, que 

incluem serviços de auditoria e outros serviços distintos de auditoria não proibidos.  

a) Serviços de Auditoria 

A “certificação legal das contas” corresponde ao trabalho levado a cabo pelo revisor oficial de contas 

de acordo com as normas internacionais de auditoria (“ISA" — International Standards on Auditing – 

aplicável diretamente à lei portuguesa enquanto não forem adotadas pela Comissão Europeia: artigo 

45, parágrafo 8 do EOROC), e que resulta na emissão de um parecer sobre as demonstrações 

financeiras individuais e consolidadas. 

Como tal, o Artigo 42 do EOROC deve ser interpretado neste âmbito, uma vez que enumera os 

chamados serviços de auditoria, que compreendem: (a) a revisão legal das contas, exercida em 

cumprimento de disposição legal ou estatutária; (b) a revisão voluntária de contas, exercida em 

cumprimento de vinculação contratual; e (c) os serviços relacionados com os referidos nas alíneas 

anteriores, quando tenham uma finalidade ou um âmbito específicos ou limitados. 

Os serviços que estejam abrangidos por uma das três alíneas do Artigo 42 do EOROC e que culminem 

na emissão de um parecer do auditor sobre as demonstrações financeiras, de acordo com a ISA, 

designam-se “serviços de auditoria”. 

Mais concretamente, o conceito de “serviços de auditoria” inclui, entre outros: 

i. a emissão da certificação legal das contas (artigo 45 do EOROC e do CSC); 
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ii. a emissão de relatórios de auditoria sobre informação financeira semestral e anual, em 

conformidade com as provisões do RGICSF; 

iii. a emissão de relatórios preparados pelo auditor conforme definido no Artigo 245, parágrafo 1, 

alínea b) do CVM; 

iv. auditorias voluntárias a um conjunto de demonstrações financeiras preparadas de acordo com 

as normas gerais de contabilidade para a data de conclusão do ano fiscal ou uma data interina 

(de acordo com a ISA); 

v. auditorias de demonstrações financeiras preparadas de acordo com referenciais com finalidade 

especial (conforme previsto na ISA 800); 

vi. auditorias de demonstrações financeiras isoladas e de elementos, contas ou itens específicos 

de uma demonstração financeira (conforme previsto na ISA 805); 

vii. trabalhos de reporte sobre sumários de demonstrações financeiras (conforme previsto na ISA 

810). 

 

b) Outros serviços distintos de auditoria não proibidos 

O conceito de “outros serviços distintos de auditoria” é definido pela negativa; por exemplo, um serviço 

que não é de auditoria é todo aquele no qual o auditor não emite uma opinião sobre demonstrações 

financeiras conforme definido na ISA, e, assim, não se enquadram no âmbito de nenhuma das alíneas 

do Artigo 42 do EOROC. 

Mais concretamente, os chamados “serviços relacionados com auditoria” ou “serviços relacionados 

com auditoria financeira” são: 

 As revisões de demonstrações financeiras com um nível limitado de garantia de fiabilidade 

(incluindo, nomeadamente, revisões limitadas de demonstrações financeiras trimestrais, 

semestrais ou com referência a qualquer outro período); 

 Trabalhos de garantia fiabilidade sobre declarações de governo societário ou sobre temas de 

responsabilidade social corporativa ou ainda sobre relatórios da entidade para fins 

regulamentares, que ultrapassem o âmbito da revisão oficial de contas, cujo objetivo é auxiliar 

o regulador de instituições financeiras a cumprir as suas funções (como, por exemplo, sobre 

requisitos específicos de fundos próprios e rácios de solvabilidade que determinam a 

probabilidade de a empresa continuar a cumprir as suas obrigações). 

Estes são serviços distintos dos de auditoria, e o auditor não emite qualquer parecer sobre as 

declarações financeiras como resultado da prestação destes serviços de acordo com a ISA (e como 

tal, não se enquadram no Artigo 42 (c) do EOROC), e serão: 

 Excluídos do cálculo do limite de honorários aplicáveis a outros serviços distintos de auditoria 

se exigido legalmente ao revisor oficial de contas, que leva a cabo a revisão oficial das contas; 

ou 

 Incluídos no cálculo dos honorários a aplicar a outros serviços distintos de auditoria se não for 

exigido legalmente ao revisor oficial de contas, que leva a cabo a revisão oficial das contas. 

A fim de aplicar o regime descrito no Artigo 77 do EOROC, os outros serviços distintos de auditoria 

distinguem-se entre: 
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a) Serviços exigidos por lei (no sentido abrangente) ao revisor oficial de contas que leva a cabo a 

revisão oficial das contas, e cuja prestação possa ser realizada juntamente com este trabalho 

de revisão jurídica. Estes serviços são exigidos por lei ao revisor oficial de contas que leve a 

cabo a revisão oficial das contas, nomeadamente: 

 O parecer do revisor oficial de contas sobre a adequação e a eficácia da parte do 

sistema de controlo interno subjacente ao processo de preparação e de divulgação de 

informação financeira, conforme descrito no Artigo 25, parágrafo 5, alínea b) do Aviso 

n.º 5/2008 do Banco de Portugal; 

 Os serviços previstos no Regulamento (CE) N.º 809/2004 da Comissão de 29 de abril 

de 2004; 

 A avaliação do processo de quantificação da imparidade da carteira de crédito, 

conforme descrito na Instrução n.º 5/2013 do Banco de Portugal. 

b) Os serviços que não são exigidos por lei ao revisor oficial de contas que leva a cabo a revisão 

oficial das demonstrações financeiras. Esses serviços podem ser considerados proibidos ou 

permitidos conforme se enquadram ou não, respetivamente, numa das alíneas do Artigo 77, 

parágrafo 8 do EOROC. A prestação desses serviços está sujeita a aprovação prévia, com 

base nos parâmetros definidos pelo órgão de supervisão (ver Artigo 77, parágrafos 10 e 11 do 

EOROC). A prestação às entidades auditadas de certos serviços, distintos da revisão legal de 

contas (serviços distintos da auditoria), por revisores oficiais de contas, sociedades de 

revisores oficiais de contas ou membros das suas redes pode comprometer a sua 

independência. Por conseguinte, é adequado proibir a prestação de certos serviços distintos 

da auditoria, tais como determinados serviços fiscais, de consultoria e de aconselhamento à 

entidade auditada, à sua empresa-mãe e às entidades sob o seu controlo na União. Os serviços 

que envolvem qualquer participação na gestão ou na tomada de decisões da entidade auditada 

poderão incluir a gestão do fundo de maneio, a prestação de informações financeiras, a 

otimização dos processos de negócio, a gestão de tesouraria, os preços de transferência, a 

melhoria da eficiência da cadeia de abastecimento e serviços afins. Deverão ser proibidos os 

serviços relacionados com o financiamento, a estrutura e afetação do capital e a estratégia de 

investimento da entidade auditada, exceto a prestação de serviços tais como os de diligência 

devida («due diligence»), a emissão de «cartas de conforto» relativas a prospetos emitidos pela 

entidade auditada e outros serviços de garantia de fiabilidade. 

 

2. Designação, Reeleição e Demissão do Revisor Oficial de Contas  

O Conselho Fiscal deverá submeter ao Conselho de Administração (que delega os poderes para esta 

aprovação à Comissão de Governo Societário) a proposta de reeleição ou demissão do revisor oficial 

de contas. 

O Conselho de Administração deverá posteriormente submeter a proposta de designação, reeleição ou 

demissão do revisor oficial de contas à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral. 

 

3. Seleção, Proposta de Designação e Contratação  

O processo de seleção e designação do revisor oficial de contas deve ser iniciado pelo Banco com 

bastante antecedência face à data de fim do atual mandato, de modo a garantir o cumprimento das leis 

e regulamentos aplicáveis e a garantir a continuidade de atividade no caso de nomeação de um novo 

revisor oficial de contas. A transição para um novo revisor oficial de contas deverá ser preparada de 

forma adequada a fim de evitar quaisquer disrupções.  
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Os membros da Comissão Executiva responsáveis pelos Departamentos Financeiro e de Compliance 

(“membros da EXCO”) estabelecem os requisitos a serem cumpridos por entidades que se estão a 

candidatar à posição de revisor oficial de contas do Banco. O processo de seleção e designação deve 

ser imparcial, transparente, eficiente e não-discriminatório, e contemplar a designação mediante 

concurso entre as várias entidades candidatas para garantir o cumprimento dos requisitos previamente 

mencionados. Em qualquer caso, os membros da EXCO devem também garantir o estrito cumprimento 

dos regulamentos aplicáveis para a seleção e contratação de revisores oficiais de contas, 

nomeadamente no que se refere ao igual tratamento entre candidatos.  

Para esse fim, os membros da EXCO deverão aprovar um conjunto de termos e condições do concurso 

para todos os candidatos convidados a participar no processo, de modo a que se possam familiarizar 

com as atividades do Banco e com as características e âmbito dos serviços solicitados, incluindo 

quaisquer outros serviços distintos de auditorias. Os termos do concurso devem também conter um 

calendário tentativo para o decorrer do processo. 

Para proteger a integridade do processo de seleção, todos os candidatos têm a obrigação de 

subscrever um documento confirmando que cumprem todos os requisitos estabelecidos na lei para 

desempenhar o cargo de revisor oficial de contas da instituição, e que não se verifica qualquer situação 

de incompatibilidade ou impedimento. A obrigação de submissão deste documento deverá ser 

acompanhada por uma descrição sobre a organização interna do revisor oficial de contas, que inclui 

pelo menos: 

a) Uma síntese sobre as políticas, procedimentos e modo de funcionamento do seu sistema de 

controlo de qualidade interno. Nessa síntese, os candidatos devem explicar em que medida 

garantem o cumprimento dos Artigos 74 e 75 do EOROC; 

b) Medidas previstas para sanar eventuais infrações às normas legais relativas à revisão legal 

das contas, incluindo as decorrentes do Regulamento 537/2014; 

c) Descrição das medidas implementadas para controlar as incompatibilidades e impedimentos; 

d) Descrição do processo de acompanhamento dos serviços distintos de auditoria; 

e) Descrição do processo de acompanhamento dos honorários face aos honorários totais, nos 

termos do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 77 do EOROC; 

f) Descrição do processo de nomeação do revisor oficial de contas responsável pelo controlo de 

qualidade interno dos trabalhos na sociedade de auditoria; 

g) Descrição do processo de monitorização do controlo de qualidade interno dos trabalhos. 

Os termos e condições do concurso devem incluir critérios de seleção transparentes e não 

discriminatórios, que o Banco deve aplicar de forma objetiva quando avalia as propostas submetidas. 

Tais critérios devem incluir pelo menos os seguintes: 

i. Os recursos, competências (ex. envolvimento de especialistas na aplicação das Normas de 

Reporte Financeiro Internacionais e em matéria de IT) e experiência, nomeadamente no setor 

bancário, na prestação de serviços ao Grupo, na auditoria a grupos internacionais de dimensão 

semelhante à do Grupo, e na manutenção de relação com Conselhos Fiscais de auditoria de 

empresas cotadas. O revisor oficial de contas deve dedicar o tempo adequado a executar as 

suas funções no pleno exercício dos poderes conferidos no mandato de auditoria, de acordo 

com a dimensão da Grupo e a complexidade da sua atividade. A proposta a apresentar pelo 

revisor oficial de contas deve clarificar o tempo afeto ao trabalho a desenvolver no Banco e nas 

suas subsidiárias. Na avaliação devem ser considerados os recursos humanos que o revisor 

oficial de contas se propõe a alocar à execução das suas obrigações no pleno exercício dos 

poderes conferidos no mandato de auditoria, desagregados por categorias profissionais. 
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ii. A presença do revisor oficial de contas em países nos quais o Grupo opera. 

iii. A independência do revisor oficial de contas, nomeadamente devido às suas circunstâncias 

individuais ou em relação à prestação de serviços distintos de auditoria ao Grupo, no âmbito 

das provisões regulamentares aplicáveis, bem como no âmbito de qualquer outra circunstância 

que surja das regras de independência a que o revisor oficial de contas está obrigado. 

iv. No caso de existirem ameaças à independência, o tipo de salvaguardas que serão aplicadas 

para limitar essas ameaças. 

v. A qualidade e eficiência dos seus serviços. Para este fim, o Conselho Fiscal deverá considerar 

a adequação da organização interna do revisor de contas e do seu sistema de controlo de 

qualidade interno, incluindo, quando aplicável, o grau de implementação das medidas 

estabelecidas para ultrapassar infrações às normas legais relativas à revisão legal das contas. 

vi. O valor dos honorários e outros encargos. 

 

A capacidade de o revisor oficial de contas prestar serviços distintos de auditoria nunca pode ser um 

critério de seleção. 

Os membros da EXCO estabeleceram uma ponderação para cada critério de seleção definido nos 

termos e condições do concurso (Anexo I), que não deverão constar dos ditos termos e condições do 

concurso, mas sim estar definidos num documento em separado. Os membros da EXCO deverão dar 

uma ponderação de 25% aos honorários propostos. Os critérios de seleção e a sua ponderação podem 

ser revistos juntamente com a Política. 

 

Os membros da EXCO podem possibilitar nos termos e condições do concurso a possibilidade de não 

haver contratação ou de abandonar o concurso.    

Os candidatos devem submeter as suas propostas aos membros da EXCO numa ou mais reuniões 

convocadas para o efeito. O Conselho Fiscal deverá estar presente nessas reuniões e pode colocar 

questões aos candidatos e solicitar clarificações sempre que considere adequado.  

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização responsável pelo processo de seleção do revisor oficial de 

contas do Banco. 

O Conselho Fiscal não deverá submeter uma proposta à Comissão de Governo Societário para a 

designação de uma sociedade de auditores como revisores oficias de contas do Banco caso tenha 

evidências de que essa sociedade tenha sido afetada por qualquer circunstância de falta de 

independência, proibição ou ainda desqualificação nos termos legais que governam a auditoria de 

contas. Nomeadamente, o supramencionado deverá aplicar-se se os honorários obtidos pela prestação 

de serviços de auditoria e de outros serviços distintos de auditoria que o Banco ou qualquer outra 

entidade do Grupo deva pagar ao revisor oficial de contas ou à sociedade de auditores ou a um membro 

das suas redes durante cada um dos três últimos anos fiscais consecutivos represente mais de quinze 

porcento do rendimento total anual do revisor oficial de contas ou da sociedade de auditores e da 

respetiva rede.  

Além disso, o total de honorários recebido pelos serviços distintos de auditoria prestados não poderá 

exceder setenta porcento da média dos honorários pagos durante os três últimos anos fiscais para 

serviços de auditoria prestados ao Banco e a outras entidades do Grupo. 

O concurso poderá incluir a seleção do revisor oficial de contas para outras empresas do Grupo desde 

que as provisões legais aplicáveis a cada caso não impeçam essa seleção. 
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Depois de os membros da EXCO avaliarem as propostas submetidas, de acordo com os critérios de 

seleção definidos nos termos e condições do concurso, o Conselho Fiscal deverá submeter à Comissão 

de Governo Societário um relatório que descreva o processo de seleção e que recomende dois 

candidatos para a posição de revisores oficiais de contas do Banco. O relatório deverá incluir a 

preferência do Conselho Fiscal, devidamente sustentada.  

Ao afirmar no seu relatório a preferência por um dos candidatos, o Conselho Fiscal deverá afirmar que 

a sua recomendação não é influenciada por terceiros e que não foram impostas provisões contratuais 

que restrinjam a escolha a certas categorias ou listas de revisores de contas, no âmbito dos termos das 

normas legais aplicáveis. 

Esse relatório deverá também indicar os anos fiscais para os quais o Conselho Fiscal recomenda a 

designação dos candidatos em questão. 

Após a Comissão de Governo Societário ter avaliado o relatório, o Conselho Fiscal irá propor aos 

acionistas, em reunião de Assembleia Geral, a nomeação de um dos dois candidatos propostos pelo 

Conselho Fiscal, justificando devidamente a sua escolha caso esta seja diferente da preferência do 

Conselho Fiscal. 

4. Proposta de Reeleição  

Antes do fim do ano fiscal no qual a nomeação do revisor oficial de contas do Banco termina, o Conselho 

Fiscal deverá considerar a possível reeleição desse mesmo revisor oficial de contas ou, se considerar 

apropriado, dar início ao procedimento para a seleção e designação de um novo revisor oficial de 

contas, no âmbito das provisões descritas na secção anterior da Política.  

Para esse fim, o Conselho Fiscal deverá considerar o resultado da avaliação anual de independência 

e qualidade dos trabalhos levados a cabo pelo revisor oficial de contas do Banco, bem como quaisquer 

limites de tempo ou quantitativos estabelecidos nas provisões das normas legais aplicáveis. 

O Conselho Fiscal deverá submeter à Comissão de Governo Societário a proposta de reeleição do 

revisor oficial de contas de forma a que o Conselho de Administração possa submeter uma proposta 

aos acionistas em reunião da Assembleia Geral. 

5. Proposta de Demissão 

O Conselho Fiscal apenas poderá propor a demissão do revisor oficial de contas à Comissão de 

Governo Societário, a fim de que o Conselho de Administração possa subsequentemente submeter a 

proposta aos acionistas em reunião da Assembleia Geral. 

 

6. Relacionamento com o Revisor Oficial de Contas 

Os membros da EXCO deverão servir de canais de comunicação entre o Conselho Fiscal e o revisor 

oficial de contas. O Conselho Fiscal deverá manter uma relação objetiva, profissional, fluída e contínua 

com o revisor oficial de contas do Banco, e deverá a todo o momento respeitar a devida independência 

dessa relação. 

 

O Conselho Fiscal deverá garantir que o Conselho de Administração reúne com o revisor oficial de 

contas pelo menos uma vez por ano de forma a receber informação sobre o trabalho levado a cabo e 

sobre os riscos e situação de contabilidade do Banco.   
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O calendário anual das reuniões do Conselho Fiscal deverá incluir todos os tópicos que possam 

influenciar o relatório de auditoria e a independência do revisor oficial de contas. As seguintes ações 

deverão ser tomadas de forma a facilitar a comunicação entre o Conselho Fiscal e o revisor oficial de 

contas: 

 

a) O Conselho Fiscal e o revisor oficial de contas devem notificar-se mutuamente caso tenha sido 

detetado algum aspeto significativo em relação à contabilidade, sistema de controlo interno ou 

auditoria do Banco. 

b) O Conselho Fiscal deve pedir ao revisor oficial de contas informações sobre os aspetos mais 

importantes da sua estratégia e o seu plano de trabalho em relação à auditoria ao Banco, 

incluindo: (i) a determinação de materialidade; (ii) de que forma planeia responder aos riscos 

mais significativos; (iii) os recursos alocados ao desempenho dos trabalhos; (iv) os motivos 

pelos quais recorrerá a especialistas, se necessário; e (v) um programa calendarizado para os 

trabalhos planeados, que indique a natureza e âmbito dos testes aos controlo e testes 

substantivos que tenham sido planeados. 

c) O Conselho Fiscal deverá discutir com o revisor oficial de contas os pareceres dados sobre: (i) 

a qualidade e aplicabilidade dos princípios de contabilidade do Banco; (ii) os principais 

pressupostos utilizados em estimativas críticas, particularmente os identificados com um 

elevado nível de incerteza, e as respetivas alterações mais significativas; (iii) erros e infrações 

identificados pelo revisor oficial de contas, especificando se foram corrigidos pelo Banco ou 

não; e (iv) dificuldades encontradas no decursos dos trabalhos de auditoria.  

d) Durante os trabalhos de auditoria, o Conselho Fiscal deve pedir ao revisor oficial de contas que 

disponibilize as comunicações necessárias para facilitar o processo de supervisão da 

preparação de informação económica ou financeira relacionada com o Banco e o seu Grupo, 

incluindo a opinião do revisor oficial de contas sobre o tratamento contabilístico de transações 

complexas, de elevado risco e controversas levadas a cabo pela administração. 

e) O Conselho Fiscal deverá pedir ao revisor oficial de contas informação sobre: (i) a materialidade 

dos montantes incluídos nas demonstrações financeiras como um todo e, se aplicável, para 

transações específicas, saldos ou informação a ser divulgada nas notas; (ii) consideração de 

aspetos qualitativos para essa determinação; e (iii) de que forma vai determinar o âmbito e o 

nível dos trabalhos de auditoria. 

f) O Conselho Fiscal deverá discutir com o revisor oficial de contas quais os métodos e 

pressupostos utilizados pela administração nas estimativas contabilísticas significativas, bem 

como as consequências de se considerarem métodos ou pressupostos alternativos, e a 

consideração pelo revisor oficial de contas de dados ou informações que possam contradizer 

os pressupostos da administração.  

g) O Conselho Fiscal e o revisor oficial de contas devem avaliar se a sua comunicação e 

relacionamento foram apropriados e, se necessário, avaliar se o Conselho Fiscal deverá adotar 

medidas para a sua melhoria. 

 

O Conselho Fiscal deverá verificar a conformidade do plano de auditoria do revisor oficial de contas, e, 

para isso, deverá receber regularmente do revisor oficial de contas informações sobre esse mesmo 

plano de auditoria e os resultados da sua respetiva implementação. 

 

Do seu lado, o revisor oficial de contas deverá submeter ao Conselho Fiscal um relatório anual com as 

suas recomendações que resultem dos seus trabalhos. 
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O Conselho Fiscal deverá monitorizar a implementação das recomendações propostas pelo revisor 

oficial de contas, e poderá solicitar a sua cooperação sempre que considerado necessário. O revisor 

oficial de contas deverá ainda explicar ao Conselho Fiscal de que forma geriu os riscos encontrados. 

 

Por fim, sempre que o Conselho Fiscal tenha conhecimento de ou tenha sido informado de que o revisor 

oficial de contas considera que qualquer uma das circunstâncias previstas no Artigo 12.1 do 

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

aos requisitos específicos para a revisão legal de contas das entidades de interesse público e que 

revoga a Decisão 2005/909/CE da Comissão (ou qualquer outra provisão legal que a qualquer momento 

substitua esse artigo) esteja presente, este deverá propor ao Conselho de Administração a adoção das 

medidas necessárias para eliminar os motivos que justificam essas circunstâncias, desde que sejam 

fatores que o Banco possa controlar, ou, se não for possível a sua eliminação, que sejam tomadas as 

medidas necessárias para mitigar o impacto dessas circunstâncias nas demonstrações financeiras. 

 

 

7. Independência 

O governo societário do Banco garante que as relações necessárias entre o Conselho Fiscal e o revisor 

oficial de contas são estabelecidas de forma a que o primeiro receba do último as informações 

específicas sobre temas que possam corresponder a ameaças à sua independência.  

 

O Conselho Fiscal deverá procurar garantir que o revisor oficial de contas do Banco é independente e 

que tal é claro nas interações entre si. Para isso, deverá autorizar, antes da respetiva formalização, 

qualquer contrato que pretenda celebrar com o revisor oficial de contas ou com qualquer membro da 

sua rede para a prestação de serviços distintos de auditoria ao Banco ou a qualquer uma das empresas 

do Grupo, de forma a poder analisar de forma individual e global a ameaça que tais contratos possam 

representar para a independência do revisor oficial de contas. 

 

Para este fim, o Conselho Fiscal deverá comunicar continuamente e estar coordenado com os 

Conselhos Fiscais das subsidiárias do Grupo. 

 

O Conselho Fiscal deverá avaliar os aspetos definidos no Regulamento do Conselho Fiscal para 

aprovar a prestação de outros serviços distintos de auditoria pelo revisor oficial de contas. 

 

Sem prejuízo do descrito acima, o revisor oficial de contas pode levar a cabo auditorias de âmbito 

limitado ou revisões das contas interinas que sejam publicadas pelo menos uma vez por ano, no âmbito 

das provisões legais aplicáveis. 

 

O Conselho Fiscal deverá também ser imediatamente informado de qualquer contratação de serviços 

de auditoria ou distintos de auditoria a sociedades que estejam a realizar trabalhos de auditoria a 

empresas do Grupo, com um nível de detalhe suficiente para permitir que leve a cabo uma análise 

global e eficiente do efeito que a contratação desses serviços possa ter na independência do ponto de 

vista individual e coletivo.  

 

Todos os envolvidos no processo de seleção e designação do revisor oficial de contas e na contratação 

de serviços não proibidos devem participar regularmente em ações de formação sobre o tema e sobre 

as responsabilidades que lhes são conferidas pela lei e pela presente Política.  

 

Anualmente, o Conselho Fiscal deverá receber do revisor oficial de contas do Banco uma certificação 

de independência da sociedade como um todo e dos membros da equipa que participam no processo 

de auditoria de contas anuais do Grupo do Banco ou das entidades direta ou indiretamente 

relacionadas, bem como uma descrição detalhada da informação sobre os serviços adicionais (distintos 
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de auditoria) de qualquer tipo que tenham sido prestados a essas entidades pelo revisor oficial de 

contas ou por pessoas ou entidades relacionadas, no âmbito da legislação que governa a auditoria de 

contas. Além disso, na certificação anual que é enviada ao Conselho Fiscal, o revisor oficial de contas 

deve incluir uma nota sobre o cumprimento dos procedimentos internos para a garantia de qualidade e 

para a proteção de independência que tenham sido implementados.  

 

Anualmente e antes da emissão do relatório de auditoria, o Conselho Fiscal deverá emitir um relatório 

com a definição de um parecer sobre a independência do revisor oficial de contas. Esse relatório deve 

conter uma avaliação do possível impacto na independência do revisor oficial de contas em relação a 

cada um dos serviços adicionais prestados além de auditoria jurídica referidos no parágrafo anterior, 

considerandos individualmente e como um todo. 

 

O Conselho Fiscal deve também discutir com o revisor oficial de contas qualquer circunstância que 

possa representar uma ameaça à sua independência e avaliar a efetividade das medidas de proteção 

adotadas, bem como perceber e avaliar as relações entre o Grupo e o revisor oficial de contas e a sua 

rede que incluam a prestação de serviços distintos de auditoria ou qualquer outro tipo de relação.  

 

Mais ainda, o Conselho Fiscal deverá monitorizar os procedimentos internos implementados pelo 

revisor oficial de contas do Banco para garantir a qualidade e salvaguardar a independência. 

 

As sociedades de auditoria que levem a cabo auditorias às contas das empresas do Grupo devem, 

anualmente, enviar ao Conselho Fiscal, por meio dos Conselhos Fiscais locais ou de outros órgãos 

relevantes de cada subsidiária com poderes de fiscalização, informação sobre os perfis e historial das 

pessoas que fazem parte da equipa de auditoria que trabalha para o Banco e Grupo, mencionando 

especificamente quaisquer alterações na composição dessas equipas comparando com o ano fiscal 

imediatamente anterior.  

 

Como medida para garantir a independência adequada das relações entre o revisor oficial de contas e 

o Banco, o Conselho Fiscal deve também receber informações sobre a contratação, por qualquer uma 

das empresas do Grupo, de profissionais vindos de qualquer sociedade de auditores com a qual o 

Banco tenha trabalhado recentemente no âmbito de trabalhos de auditoria às suas contas. 

 

 

8. Transparência 

O Conselho Fiscal deve avaliar a informação publicada sobre a auditoria às contas e particularmente 

sobre os honorários pagos pelo Banco às várias sociedades de auditores que trabalham com o Grupo, 

tanto em relação à auditoria às contas como a serviços distintos de auditoria, especificando os 

honorários pagos ao revisor oficial de contas e os honorários pagos a qualquer empresa da rede do 

revisor oficial de contas à qual este pertença ou qualquer outra empresa à qual o revisor oficial de 

contas está relacionado no âmbito de uma relação de controlo, gestão ou propriedade. O Conselho 

Fiscal deverá também incluir no Relatório de Atividades do Conselho de Administração e do Conselho 

Fiscal informação sobre as atividades levadas a cabo durante o ano fiscal anterior relativamente ao 

revisor oficial de contas e à auditoria às contas do Banco. 

 

 

9. Avaliação 

Anualmente, o Conselho Fiscal deverá avaliar a conduta do revisor oficial de contas e a sua contribuição 

para a qualidade da auditoria e para a integridade da informação financeira. 
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Tal avaliação deverá incluir pelo menos os seguintes parâmetros: (i) independência do revisor oficial 

de contas; (ii) o seu conhecimento do negócio do Grupo; (iii) a frequência e qualidade das suas 

comunicações; (iv) os resultados públicos sobre os controlos de qualidade ou inspeções levadas a cabo 

pela CMVM ou outros supervisores; e (v) os relatórios sobre a transparência do revisor oficial de contas, 

bem como outras informações disponíveis. 

 

Sempre que considerado necessário, e devido ao contacto significativo que essa(s) pessoa(s) possa(m) 

ter tido com o revisor oficial de contas, o Conselho Fiscal poderá incluir na sua avaliação o parecer 

dado por um dos Administradores ou Responsáveis de Departamento do Banco. 

 

Para esse fim, o Conselho Fiscal deverá aprovar anualmente um questionário a ser enviado a cada um 

desses administradores ou responsáveis de departamento que inclua parâmetros relacionados com a 

qualidade do serviço de auditoria, os recursos utilizados, a comunicação e interação com a 

administração em questão, o âmbito da auditoria e a independência do revisor oficial de contas. 

 

No caso de, após a avaliação ao revisor oficial de contas, o Conselho Fiscal venha a descobrir assuntos 

preocupantes ou por resolver relativamente à qualidade da auditoria, deverá considerar a hipótese de 

informar o Conselho de Administração a fim de que, se considerado apropriado, este possa prestar 

provas sobre esses temas aos órgãos de fiscalização. 

 

 

10. Revisores Oficiais de Contas de Outras Empresas do Grupo 

As empresas no âmbito do Grupo Haitong Bank que sejam legalmente consideradas entidades de 

interesse público no âmbito da União Europeia devem levar a cabo os seus próprios processos de 

seleção, designação, reeleição e demissão dos revisores oficiais de contas, que deverão ser 

conduzidos de forma independente e governados pelas mesmas regras e princípios que os contidos 

nesta Política, desde que não seja, incompatíveis com as provisões legais específicas aplicáveis a cada 

caso. Essas empresas noutros países cujas provisões legais aplicáveis o requerem, deverão também 

levar a cabo esses processos. 

 

Os respetivos concursos para a seleção do revisor oficial de contas podem incluir a alocação de 

trabalhos de auditoria às suas subsidiárias quando tal seja permitido pelas provisões legais aplicáveis. 

 

As relações entre as outras empresas do Grupo e os seus respetivos revisores oficiais de contas devem 

ser sempre governadas pelos princípios de independência e transparência definidos acima, 

considerando ainda os regulamentos específicos aplicados em cada caso. 

 

5. Controlo de versões 

Esta Política deverá ser revista (de acordo com processo estabelecido no Ponto 3) e disponibilizada na 

intranet e website do Banco. 

 

Tabela 1: Informação sobre o Documento  

Nome do Documento Política de Seleção e Designação de revisores oficiais de contas e de 

sociedades de revisores oficiais de contas e de contratação de outros serviços distintos de 

auditoria não proibidos 

 

Versão 3.0  

Preparada pelo Departamento Financeiro e a Função de Compliance  

Apreciada pelo Conselho Fiscal e a Comissão de Governo Societário  

Aprovada em Assembleia Geral  
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Tabela 2: Atualizações 

Data de Atualização e Aprovação Principais alterações 

Versão original 1.0 – abril de 2020 - 

Versão 2.0 – setembro de  2020 Inclusão do Anexo I 

Versão 3.0 – abril 2021 

Alteração do procedimento de aprovação da 

Política (Compete ao Conselho Fiscal a sua 

aprovação e garantia de cumprimento), bem 

como a especificação e definição do tempo e 

recursos alocados pelo Revisor Oficial de Contas 

ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas 

nos seus trabalhos. 
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Anexo I – Modelo de Decisão 

 

 

 

Weight

Score: 1 

(low) - 5 

(high)

Audit firm

Fees 25%

Value to Haitong Bank Group 45% 0

Resources and skills 25%

Relevance in Banking sector 25%

Track-record on previous projects with Haitong Bank 15%

Knowledge of Haitong Bank 15%

Proposal quality 10%

Interview assessment 10%

Independence & conflicts of interest * 30% 0

Independence 25%

Adequacy of the internal control system 25%

Communication with the Haitong Group auditors 30%

Reputation 20%

Bonus /Malus

Total 100% 0.0

*  It is a pre-condition that no absolute impediments occur and potentially relevant instances to 


