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Objectivos da Sessão

Gerais

• Apresentar o projecto de Instrução sobre os Modelos de Relatórios a 

Elaborar por Auditor Externo Registado na Comissão do Mercado de 

Capitais;

• Colher contribuições ou sugestões de melhoria.

Específicos

• Apresentar as razões que motivaram a elaboração do referido diploma;

• Especificar algumas informações sujeitas à auditoria;

• Apresentar os tipos de relatórios a elaborar por auditor externo;

• Dar a conhecer a forma e o conteúdo mínimo dos relatórios de 

auditoria.



1. Ponto de partida

2. As principais razões para elaboração do diploma

3. Informações sujeitas à auditoria

4. Exclusão do âmbito do diploma

5. Análise do auditor externo

6. Tipos de relatórios a elaborar por auditor externo

7. Estrutura e conteúdo dos relatórios

7.1. Relatório de Auditoria para Contas Individuais e Consolidas – Anexos I e II

7.2. Relatório de Auditoria sobre Organismos de Investimento Colectivo (OIC) – Anexo III

7.3. Relatório de Auditoria sobre Informação Prospectiva – Anexos IV e V

Agenda



1. Ponto de partida



1. Ponto de partida

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

Código dos Valores Mobiliários 
(CódVM)



2. As principais razões para elaboração do diploma



2. As principais razões para elaboração do diploma

1. Concretizar o disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento dos Auditores
Externos.

2. Padronizar a forma e o conteúdo mínimo dos relatórios de auditoria.

4. Garantir uma supervisão mais eficaz e a qualidade da informação divulgada no
mercado de valores mobiliários.

3. Proporcionar ao auditor externo orientação para elaboração do seu relatório, de
forma a dar cumprimento aos seus deveres.



3. Informações sujeitas à auditoria



• Auditoria às contas das sociedades abertas

N.º 1 do artigo 
139.º do CódVM

• Na divulgação do relatório de gestão, das contas anuais e
demais documentos dos emitentes exigidos por lei ou
regulamento.

Alínea b) do n.º 1 
do artigo 142.º 

do CódVM

• Na instrução do pedido de registo de uma oferta pública

Alínea h) do n.º 1 
do artigo 162.º do 

CódVM

3. Informações sujeitas à auditoria

Outras situações que requerem a intervenção de auditor externo:



3. Informações sujeitas à auditoria

• Na impossibilidade de se determinar os critérios dos preços
de uma contrapartida de OPA obrigatória e ser for
insuficiente ou excessiva.

N.ºs 2 e 4 do 
artigo 213.º do 

CódVM

• Opinião sobre os pressupostos, os critérios utilizados e a sua
coerência, relativamente às previsões sobre a evolução da
actividade e dos resultados do emitente, bem como à
evolução dos preços dos valores mobiliários.

Alínea c) do n.º 
2 do artigo 291.º 

CódVM

• Na elaboração de um relatório sobre o carácter adequado
dos procedimentos e medidas adoptados pelo agente de
intermediação no âmbito dos deveres sobre a salvaguarda
dos bens dos clientes.

N.º 4 do artigo
333.º do CódVM



3. Informações sujeitas a Auditoria

• Opinião sobre o conteúdo de informação financeira contida
nos prospectos.

Alínea b) do n.º 1 
do artigo 309.º e 
alínea i) do n.º 1 
do artigo 312.º 

ambos do CódVM

• Nas contas de liquidação do OIC. N.º 13 do artigo 
33.º do RJOIC

• Na valorização das Unidades de Participação (UP) dos OIC.

N.º 2 do artigo
88.º e n.º 3 do
artigo 91.º ambos
do RJOIC



3. Informações sujeitas a Auditoria

• Na fixação do preço de subscrição das UP pela entidade
gestora, em relação aos OIC.

Alínea d) do n.º 2
do artigo 122.º do
RJOIC

• Pronunciar-se nos relatório de auditoria das contas dos OIC,
sobre:

 A adequada avaliação efectuada pela entidade gestora
dos valores do fundo de investimento;

 O cumprimento dos critérios de avaliação definidos nos
documentos constitutivos;

 O controlo dos movimentos de subscrição e de resgate
das UP.

N.ºs 2 e 4 do
artigo 147.º do
RJOIC



4. Exclusão do âmbito do diploma



4. Exclusão do âmbito do diploma

Os relatórios dos auditores externos das instituições 

financeiras bancárias que intervêm no mercado de 

valores mobiliários e instrumentos derivados.

Normas Técnicas 
da OCPCA



5. Análise do auditor externo



5. Análise do Auditor Externo

• Verificar o cumprimento das disposições legais e regulamentares 
aplicáveis às actividades da entidade auditada.

• Verificar se a informação financeira que requerem a sua intervenção é: 

Completa Verdadeira Actual

Clara Objectiva Lícita

N.º 1 do artigo
7.º do CódVM



6. Tipos de relatórios a elaborar por auditor externo



6. Tipos de relatórios a elaborar por auditor externo

Anexo IRelatório de Auditoria para Contas Individuais 

Anexo IIRelatório de Auditoria para Contas Consolidadas

Anexo III
Relatório de Auditoria sobre os Organismos de 
Investimento Colectivo

Anexo IV
Relatório de Auditoria sobre Informação Prospectiva 
Baseada em Previsão

Anexo V
Relatório de Auditoria sobre Informação Prospectiva 
Baseada em Projecção 



7. Estrutura e conteúdo dos relatórios



7.1. Relatório de Auditoria para Contas Individuais e Consolidas – ( Anexos I e II)

Referência – o Modelo I da norma técnica 2 da OCPCA sobre o conteúdo do relatório do
auditor independente.

O auditor externo, para além dos elementos constantes na norma técnica 2 da OCPCA,
deve ainda observar o seguinte:

 No capítulo da introdução: referir o relatório de gestão;



7.1. Relatório de Auditoria para Contas Individuais e Consolidas – ( Anexos I e II)

 No capítulo das responsabilidades:

 Do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras: referir que a
informação financeira satisfaz os requisitos de ser:

“completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo
CódVM”.

 Do auditor: referir que a informação financeira contida nos documentos de
prestação de contas satisfaz os requisitos de ser :

“completa, verdadeira, actual, clara, objectiva, lícita e em conformidade com o
exigido pelo CódVM”.



• No capítulo da opinião: referir que a informação financeira é completa, verdadeira,
actual, clara, objectiva e lícita.

7.1. Relatório de Auditoria para Contas Individuais e Consolidas – ( Anexos I e II)

 No capítulo do âmbito: referir sobre:

 A concordância da informação financeira constante do relatório de gestão, com os
restantes documentos de prestação de contas e outros que exigidos em
regulamento da CMC;

 Se a informação financeira é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

• Na assinatura do auditor externo: constar o seu número de registo na CMC.



No capítulo da responsabilidade do órgão de gestão: acrescentar um parágrafo com a
seguinte redacção:

"(…) A informação financeira prospectiva, que seja elaborada e apresentada com base
em pressupostos e critérios adequados e coerentes."

7.1. Relatório de Auditoria para Contas Individuais e Consolidas – ( Anexos I e II)

No capítulo do âmbito: acrescentar um parágrafo com a seguinte redacção:

"(…) Das previsões constantes dos documentos de prestação de contas com o objectivo
de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência."

Nos casos em que os documentos de prestação de contas contenham previsões, o
relatório de auditoria deve fazer referência à sua existência, indicando o seguinte:



No capítulo da opinião: acrescentar um parágrafo com a seguinte redacção:

“Baseados no nosso exame dos suportes dos pressupostos das previsões
constantes dos documentos de prestação de contas, nada chegou ao nosso
conhecimento que nos leve a crer que esses pressupostos não proporcionam uma
base aceitável para tais previsões. Em nossa opinião, estas previsões estão
preparadas de forma coerente com base naqueles pressupostos e os critérios
usados são consistentes com a informação financeira contida nos documentos de
prestação de contas".

7.1. Relatório de Auditoria para Contas Individuais e Consolidas – ( Anexos I e II)



• A não concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com a
que consta nos restantes documentos de prestação de contas;

• A inexistência das qualidades de informação exigidas pelo CódVM.

7.1. Relatório de Auditoria para Contas Individuais e Consolidas – ( Anexos I e II)

• Relatório de auditoria modificado 

Um relatório de auditoria pode ser modificado quando existam situações que afectem a
opinião do auditor e que darão lugar:

Reservas
Opinião 
adversa

Escusa de 
opinião

ISA 705

O auditor, para além de outras situações, mudará a sua opinião nas seguintes situações:



"Em nossa opinião, excepto quanto à não verificação das qualidades da informação
financeiras referidas nos parágrafos n.ºs _____ (indicar os parágrafos pertinentes incluídos
nas Reservas) acima, as demonstrações financeiras apresentam..."

7.1. Relatório de Auditoria para Contas Individuais e Consolidas – ( Anexos I e II)

No caso da existência de uma reserva por desacordo, a que se refere a qualidade de informação
exigidas pelo CódVM, o parágrafo da opinião deve ser modificado como segue:



O auditor, no âmbito dos seus trabalhos desenvolvidos para os OIC, deve salvaguardar a 
implementação de procedimentos sobre o seguinte: 

• Conflitos de interesses e operações proibidas:

Dispor de informação suficiente para concluir que as operações foram realizadas sem
gerarem conflitos de interesses e não são proibidas.

• Análise da composição da carteira:

Monitorar a composição da carteira tendo como objectivo a verificação do cumprimento
da legislação aplicável e do regulamento de gestão do OIC.

7.2. Relatório de Auditoria sobre Organismos de Investimento Colectivo – Anexo III

1

2



• Análise das operações realizadas fora da bolsa no caso dos OIC Mobiliários:

Dispor de informação suficiente para concluir se as operações sobre valores mobiliários
não negociados em mercado regulamentados ou equiparados, foram realizadas nos
termos e nas condições estipuladas nos normativos em vigor.

• Análise das operações realizadas no caso dos OIC Imobiliários:

Dispor de informação suficiente para concluir se as operações foram realizadas nos
termos e nas condições estipuladas nos normativos em vigor, validando a inscrição dos
factos sujeitos a registo relativos aos imóveis do OIC.

7.2. Relatório de Auditoria sobre Organismos de Investimento Colectivo – Anexo III

3

4



Para a prossecução dos objectivos gerais, o auditor deve:

 Analisar, em especial no final do semestre e no final do ano, os movimentos de
subscrição e de resgate de unidades de participação;

 Verificar se as operações de subscrição e de resgate foram adequadas e
tempestivamente registadas;

 Verificar se as respectivas quantidades subscritas e resgatadas foram consideradas
no cálculo do valor unitário das unidades de participação;

 Verificar se, nos casos em que tenha havido suspensão da emissão e do resgate
das UP, foram cumpridos os deveres de divulgação ao público, comunicação à
CMC e os formalismos necessários às subscrições durante este período.

7.2. Relatório de Auditoria sobre Organismos de Investimento Colectivo – Anexo III

5



 Dispor de informação suficiente para concluir se os valores que integram a carteira do OIC
estão consistentemente avaliados e divulgados nos termos previstos no regulamento de
gestão e de acordo com os critérios valorimétricos, nomeadamente quanto a:

OIC Mobiliários:
(i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário;
(ii) Unidades de participação;
(iii) Instrumentos financeiros derivados;
(iv) Outros activos que sejam passíveis de integrar a respectiva carteira.

OIC Imobiliários:
(i) Imóveis de rendimento;
(ii) Imóveis detidos para revenda;
(iii) Projectos de construção;
(iv) Participações em sociedades imobiliárias;
(v) Outros activos e passivos que sejam passíveis de integrar a respectiva carteira.

7.2. Relatório de Auditoria sobre Organismos de Investimento Colectivo – Anexo III



No capítulo do âmbito: examinar sobre:

 O cumprimento do regulamento de gestão do OIC;

 A adequada avaliação dos valores mobiliários dos OIC Mobiliários;

 A inscrição dos factos sujeitos a registo, relativos aos imóveis do OIC Imobiliário;

 O cumprimento dos critérios de avaliação, definidos nos documentos constitutivos;

 A adequada valorização dos valores mobiliários do fundo;

 A realização das operações sobre valores mobiliários realizados fora do mercado
regulamentado ou equiparado;

7.2 Relatório de Auditoria sobre Organismos de Investimento Colectivo – Anexo III



 A não realização de qualquer operação vedada e a realização de operações
dependentes de autorização ou não oposição da CMC;

 O registo e controlo dos movimentos de subscrição e resgate das UP do OIC;

 O ressarcimento e divulgação dos prejuízos causados por erros ocorridos (i) no
processo de valorização e divulgação do valor das unidades de participação, ou (ii)
na imputação das operações de subscrição e de resgate ao património do OIC.

7.2 Relatório de Auditoria sobre Organismos de Investimento Colectivo – Anexo III



No âmbito das informações financeiras que não sejam históricas e que devem ser
auditadas e submetidas a CMC, que incluam previsões sobre a evolução dos negócios ou
da situação económica e financeira da entidade a que respeitam, o relatório de auditoria
deve pronunciar-se expressamente sobre os respectivos pressupostos, critérios e
coerência.

7.3. Relatório de Auditoria sobre Informação Prospectiva – Anexos IV e V

N.º 2 do artigo 8.º do CódVM e n.º 5 do artigo 16.º do 
Regulamento dos Auditores Externos



• Previsão:

Informação preparada na base de pressupostos quanto a acontecimentos futuros que a
gerência espera que se realizem e a acções que a gerência espera tomar com referência
à data em que a informação é preparada (pressupostos de melhor estimativa).

• Projecção:

Informação preparada na base de:
 Pressupostos hipotéticos acerca de acontecimentos futuros e a acções da gerência
que não se esperam necessariamente que se realizem; ou
 Uma mistura de pressupostos de melhor estimativa e hipotéticos.

A informação financeira prospectiva pode ser na forma de uma
previsão, de uma projecção ou na combinação de ambas.

ISAE 3400

7.3. Relatório de Auditoria sobre Informação Prospectiva – Anexos IV e V



Opinião sobre as Informações Prospectiva:

 Tem em conta o tipo de informação, que é referente ao futuro, onde o auditor não está
em posição de expressar uma opinião se os resultados mostrados na informação financeira
prospectiva serão alcançados.

 Pode ser difícil para o auditor obter um nível de segurança suficiente de forma a
proporcionar uma expressão positiva de que a informação esteja isenta de distorção
material.

 Quando se relata sobre a razoabilidade dos pressupostos da gerência, o auditor
proporciona apenas um grau moderado de segurança.

7.3. Relatório de Auditoria sobre Informação Prospectiva – Anexos IV e V



Questões

 Que apreciação faz sobre a forma e o conteúdo mínimo dos
relatórios a elaborar pelo auditor externo?

 Existe na presente instrução alguma disposição que possa
inviabilizar a actividade do auditor externo registado na CMC?



OBRIGADO!

www.cmc.gv.ao | institucional@cmc.gv.ao 

Anselmo Cuangua | Departamento de Supervisão de 

Organismos de Investimento Colectivo

contribuicoes.diploma@cmc.gv.ao 

Miguel Maienga | Departamento de Política Regulatória 

e Normas


