
REFORMA EUROPEIA DE AUDITORIA

A cooperação entre entidades, ainda que atuando no mesmo setor de atividade, apresenta-
se cada vez mais como uma forma de superar constrangimentos e avançar para novos desafios. 
O Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) representa um instrumento de cooperação 

empresarial com particularidades próprias que ajudam a cumprir estes objetivos

UM ACE não é mais do 
que uma forma jurídica 
que permite dar corpo à 
cooperação entre enti-
dades que desenvolvem 
atividades idênticas, ou 
complementares, tal como 
as alianças estratégicas 
e através do qual podem 
partilhar risco e “know-
-how”, explorar novos 
mercados, afetar meios 
internos de forma mais 
racional ou obter econo-
mias de escala, por via, 
por exemplo, da realiza-
ção conjunta de projetos 
e iniciativas de gestão 
dos seus processos e 
recursos.
Com a publicação da Lei 
140/2015 de 7 de setembro, 
que altera significativamente os 
estatutos dos revisores oficiais de 
contas, e da Lei 148/2015 de 9 
de setembro, que aprova o novo 
regime de supervisão da audito-
ria, as firmas de auditoria passa-
ram a estar sujeitas a regras muito 
específicas em termos de organi-
zação interna e controlo de qua-
lidade abrangendo várias áreas, 

desde a estrutura organizativa, a 
formação, os procedimentos de 
qualidade, a gestão da equipa 
técnica, donde admitimos que 
os impactos não serão muito sig-
nificativos. Neste sentido, as pe-
quenas firmas de auditoria devem 
procurar estratégias de reforço 
das suas capacidades o que, face 
à pequena dimensão do merca-
do de auditoria em Portugal, a 

associação ou o agrupa-
mento com outras firmas 
de auditoria, constitui uma 
opção muito viável para 
partilhar e complementar 
esforços, competências, 
práticas e recursos.
A ABC-ACE integra seis 
sociedades de revisores 
oficiais de contas, que já 
por si, e individualmente, 
têm alguma expressão, em 
particular a sua agrupada 
internacional de maior di-
mensão, mas que no con-
junto se apresentam com 
capacidades para competir 
em grandes projetos de 
auditoria e de revisão de 
contas. Permi-
te acolher no 

seu seio uma 
equipa superior 
a duas dezenas 
de revisores 
oficiais de 
contas com 
r e c o n h e -
cida e de-
m o n s t r a d a 
experiência e 
competência 

profissionais e cerca de uma cen-
tena de colaboradores, sendo que 
também a grande maioria conta 
com alguns anos de experiência 
profissional no exercício das fun-
ções confinadas à auditoria e revi-
são de contas.
Para além deste potencial de ser-
viço, a cooperação entre todas as 
agrupadas é portadora de vanta-
gens inequívocas no domínio da 
partilha de conhecimento e de 
experiência, bem como da comu-
nhão de práticas e metodologias, 
quer organizativas, quer de pro-
cessos internos, quer ainda da 
supervisão da qualidade dos tra-
balhos efetuados.
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