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Validação da informação financeira das entidades

Garantir a confiança do investidor

Protecção do Investidor

Verificação ou revisão de registos, demonstrações e procedimentos contabilísticos adoptados
pela organização, visando avaliar a adequação e a veracidade das informações financeiras

Os auditores externos desempenham um papel fundamental no funcionamento do Mercado de Valores

Mobiliários (MVM), transmitindo a necessária confiança aos agentes sobre a qualidade da informação

financeira que são chamados a certificar e, assim, influenciar as decisões de investimento e o

comportamento dos agentes económicos.
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Identificação dos riscos aos quais as organizações estão sujeitas ou expostas, assim como a
forma como os mesmos se reflectem no desenvolvimento dos seus negócios.

Verificação ou revisão de registos, demonstrações e procedimentos contabilísticos adoptados
pela organização, visando avaliar a adequação e a veracidade das informações financeiras;

Mitigação do risco de informação, ou seja, das contas estarem manipuladas ou não reflectirem
a posição e o desempenho da empresa;
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Obrigação da apresentação das Demostrações Financeiras Auditadas
Artigo 1.º do 
Decreto n.º 38/00 
de 6 de Outubro

Obrigação da Auditoria, actividade disciplinada no Código de Valores
Mobiliários, aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto (CódVM), e
na Lei de Bases das Instituições Financeiras, aprovada pela Lei n.º
12/15 de 17 de Junho (LBIF)

N.º 1 do artigo 8.º 
CódVM e o n.º 1 
do artigo 97.º da 
LBIF

Concretizadas no Regulamento n.º 2/15, de 15 de Maio - dos
Auditores Externos (Regulamento dos Auditores Externos) no artigo 2.º

Artigo 2.º 
Regulamento dos 
Auditores 
Externos
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As informações financeiras contidas em documento de prestação de contas, em estudo de viabilidade
e em prospecto ou outros documentos que devem ser submetidos a CMC;

As informações financeiras das Sociedades Gestoras de Mercado Regulamentado e dos Agentes de
Intermediação;

As informações financeiras que devem ser divulgadas no âmbito do pedido de admissão à
negociação em mercado regulamentado;

As informações financeiras dos Organismos de Investimento Colectivo e Sociedades Gestoras de
Organismos de Investimento Colectivo.
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Na fixação do preço de subscrição das UP pela entidade gestora, em relação aos
OIC

Na alínea d) 
do n.º 2 do 
artigo 122.º do 
RJOIC

Pronunciar-se no relatório de auditoria, as contas dos OIC sobre:

 A adequada avaliação efectuada pela entidade gestora dos valores do
OIC;

 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

Para além das exigências referidas no artigo 8.º do CódVM e no artigo 2.º do Regulamento dos Auditores
Externos, os auditores externos são chamados a elaborar Relatórios/Pareceres nas seguintes situações:
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Importa reforçar neste ponto combinadas com o n.º 2 do artigo 33.º do ROIC, onde estabelece que o
auditor deve pronunciar-se no relatório de auditoria sobre os relatórios e contas do OIC, sobre a utilização
consistente dos critérios estabelecidos na lei e no regulamento de gestão e sobre o cumprimento do
regime aplicável, em caso de erros de valorização do património do OIC, nomeadamente:

Avaliação dos instrumentos financeiros negociados em mercados regulamentado:

 O último preço verificado no momento de referência;
 O preço de fecho, o preço de referência divulgado pela entidade gestora do

mercado em que os valores se encontram, admitidos à negociação;
 No caso em que os preços praticados em mercado não sejam considerados

representativos, são aplicáveis os preços resultantes da aplicação dos critérios
dos instrumentos financeiros não negociados em mercados regulamentados,
para os instrumentos financeiros não representativos de dívida;

Artigo 
29.º do 
ROIC  
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Avaliação dos instrumentos financeiros negociados em mercados regulamentados:

 No caso de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos financeiros
derivados incorporados que distem de 90 (noventa) dias do prazo de
vencimento, “pode” a entidade gestora considerar, para efeitos de avaliação, o
modelo do “custo amortizado”, desde que:

• Os instrumentos possuam um perfil de risco reduzido, incluindo os riscos de
crédito e de taxa de juro;

• A detenção dos instrumentos até a maturidade seja provável ou, caso esta
situação não se verifique, seja possível em qualquer momento que os
mesmos sejam vendidos e liquidados pelo justo valor;

• Se assegure que a discrepância entre o valor resultante do método custo
amortizado e o valor do mercado não é superior a 0,5%.

Artigo 
29.º do 
ROIC  
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Avaliação dos instrumentos financeiros não negociados em mercados
regulamentados:

 A data de referência considerada para efeitos de avaliação destes
instrumentos não distam mais de 15 (quinze) dias da data do cálculo do
valor das UP do OIC;

 Os critérios de avaliação dos instrumentos devem ser considerados pela
entidade gestora, toda informação relevante sobre o emitente e as
condições de mercado vigentes no momento de referência da avaliação e
tendo em conta o “justo valor” desse instrumento, adoptando o critério de
base, o valor das ofertas de compra firmes ou, na impossibilidade da sua
obtenção, o valor médio das ofertas de compras difundidas através de
entidades especializadas;

 Na impossibilidade de aplicação dos critérios acima referidos, a entidade
gestora pode recorrer a modelos independentes, utilizados e reconhecidos
nos mercados financeiros. Assegura-se que os pressupostos utilizados na
avaliação têm aderência a valores de mercado.

Artigo 
30.º do 
ROIC  
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Avaliação dos Activos Imobiliários:

 Pelo método da média simples do valor atribuído nas avaliações efectuadas
pelos peritos avaliadores, para os imóveis acabados bem como os imóveis
adquiridos em regime de compropriedade, na proporção da parte adquirida
pelo OIC;

 Pelos métodos definidos no regulamento de gestão dos Fundos ou sempre
que o auto de medição da situação da obra, elaborada pela empresa de
fiscalização, apresentar uma incorporação de valor superior a 10%
relativamente ao anterior, para os projectos de construção.

Artigo 
31.º do 
ROIC  

Os critérios e pressupostos utilizados para avaliação dos activos que integram o
património dos OIC devem ser consistentes, mantendo actualizado um registo com
um histórico no mínimo de 5 (cinco) anos.

N.º 3 do 
artigo 
33.º do 
ROIC  
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Nos pagamentos em espécie da subscrição, do resgate, do reembolso ou do produto da liquidação:

Na liquidação em espécie da subscrição, onde prescrevem que:

 As entradas em espécie devem ser objecto de um relatório elaborado
por um Perito Contabilista sem interesse na sociedade, não podendo
este exercer, nos 2 (dois) anos subsequentes, quaisquer cargos ou
funções profissionais nessa sociedade ou em sociedades que com ela se
encontrem em relação de domínio ou de grupo;

 O Relatório do Perito Contabilista deve, pelo menos:
• Descrever os bens e avaliá-los, indicando os critérios utilizados para

a avaliação;
• Identificar os titulares e a situação jurídica dos bens;
• Declarar se os valores dos bens atingem ou não o valor nominal da

parte, quota ou acções atribuídas aos sócios que efectuaram as
entradas em espécie, acrescidos dos prémios de emissão ou da
contrapartida a pagar pela sociedade.

No n.º 1 
do artigo 
44.º do 
ROIC 

conjugado 
com os n.ºs 
2, 3 e 4 do 
artigo o 

artigo 30.º 
da LSC
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Na liquidação do resgate ou reembolso das UP, onde no relatório do auditor
deve incluir:

 Descrição pormenorizada dos activos do OIC, respectiva avaliação e

identificação dos critérios utilizados para a avaliação;

 Determinação do valor da UP para efeitos do resgate ou do reembolso;

 Especificação dos activos a serem entregues a cada um dos titulares de UP,

com vista à liquidação do resgate ou do reembolso;

 Declaração do auditor, no sentido de que foram acautelados todos os

direitos dos participantes do OIC.

No n.º 2 
do artigo 
44.º do 
ROIC
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N.º 13 do artigo 
33.º do RJOIC

Nas contas de liquidação do OIC

Na valorização das Unidades de Participação (UP) dos OIC

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

Na elaboração de um relatório que ateste o carácter adequado dos
procedimentos e medidas adoptados pelo agente de intermediação no âmbito
dos deveres relacionados com a salvaguarda dos bens dos clientes

N.º 4 do artigo
333.º do CódVM

Relatório anual dos agentes de intermediação, que deve versar sobre avaliação
do:

 Controlo interno da instituição;
 Sistema e metodologia de gestão de riscos da instituição;
 Sistema de informação.

Alínea b) do n.º 4
da Instrução n.º
OO6/CMC/10-19
dos AI
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Proceder à auditoria das contas das sociedades abertas

N.º 1 do artigo 139.º 
do CódVM

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

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

Nas alíneas b) do n.º 
1 do artigo 309.º e 
alínea i) do n.º 1 do 
artigo 312.º ambos 

do CódVM

Na emissão de uma opinião sobre o conteúdo de informação financeira
contida nos prospectos de oferta pública de distribuição e de admissão
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De acordo com artigo 4.º do Regulamento dos auditores, o exercício da actividade de auditoria no
MVM está sujeito à registo prévio na CMC

Esta actividade apenas pode ser exercida por uma sociedade de peritos contabilistas habilitados
legalmente em Angola, cuja inscrição na OCPCA não se encontre supensa e que seja dotada de
meios humanos, materiais e financeiros necessários para assegurar a sua idoneidade, independência
e competência técnica
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Ao registrar-se na CMC, o auditor independente assume obrigações de reporte. Estas obrigações
estão descritas na instrução n.º 005/CMC/06-17.

• Alteração ao contrato social;
• Admissão de novos sócios;
• Celebração ou rescisão de contrato com perito contabilista.

Alínea a) do n.º
1- da instrução

• Informação anual prevista no Anexo IV do Regulamneto dos Auditores
Alínea b) do n.º
1- da instrução

• Seguro de responsabilidade civil profissional até ao 10.º (décimo) dia
após ocorrência.

Alínea b) do n.º
1- da instrução

• Informações sobre a celebração e a cessação de vigência dos contratos
de serviços de auditoria, até ao 15.º (décimo quinto) dia.

Alínea c) do n.º
1- da instrução

../Desktop/INSTRUÇÃO Nº 005 CMC-07-17 - Prestação de Informação dos Auditores Externos .pdf


3. Deveres, Responsabilidades e Actividades dos Auditores Externos no MVM

O auditor é responsabilizado pelos danos causados a terceiros por
deficiência na elaboração do relatório ou parecer e respondem
solidariamente os peritos contabilistas da sociedade que tenham assinado
o parecer, nos termos do previsto n.º 1 do artigo 15.º do Regulamento n.º
2/15, de 15 Maio – Regulamento dos Auditores externos.

Dever de Denúncia e Responsabilidade dos Auditores Externos

• Constituir crime ou transgressão previstos em Lei ou regulamento;
• Afectar a continuidade do exercício da actividade da Entidade

Auditada;
• Justificar a emissão de reservas, escusa de opinião, opinião adversa ou

impossibilidade de emissão de relatório ou de parecer.

Artigo 12.º e n.º 
3 do artigo 13.º 
do Regulamento 
dos Auditores

N.º 1 do artigo 
15.º do 
Regulamento dos 
Auditores
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O cumprimento dos seus deveres e prazos de envio das informações a que estão sujeitos;

Reforçar os requisitos de integridade, independência, objectividade, responsabilidade e transparência;

O reforço destes requisitos visa contribuir para a defesa da estabilidade financeira em termos gerais,
uma vez que aumenta as garantias de que as demonstrações financeiras reflectem a real situação das
empresas.
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