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O parecer dos auditores independentes é o documento 

mediante o qual o auditor expressa sua opinião de forma 

clara e objetiva, sobre as demonstrações contabilísticas, 

quanto ao adequado atendimento, ou não, a todos os 

aspectos relevantes.  

 

 

O parecer, ou relatório, emitido pelo auditor independente compõe-se basicamente, de três 

partes, designadamente: identificação das demonstrações contabilísticas e definição das 

responsabilidades da administração e dos auditores; extensão dos trabalhos e opinião sobre as 

demonstrações contabilísticas.  

Tipos de Parecer 

No exercício da sua actividade, estritamente independente, o auditor externo pode, consoante o 

caso, emitir vários tipos de pareceres, sobre os quais assume cor responsabilidade solidária, 

conforme plasmado no Regulamento de Auditores. Deste modo, destacamos: (i) o parecer com 

ressalva que é emiti do, quando o auditor conclui que o efeito de qualquer discordância ou 

restrição na extensão de um trabalho não é de tal magnitude que requeira parecer adverso ou 

abstenção de opinião, (ii) O parecer sem ressalva é emitido, quando o auditor está convencido 

sobre todos os aspectos relevantes dos assuntos tratados no âmbito de auditoria. Dessa forma, 

o parecer do auditor externo deve expressar essa convicção de forma clara e objetiva. Importa 

salientar que o auditor externo deve emitir (iii) parecer adverso, quando verificar que as 

demonstrações contábeis estão incorretas ou incompletas, em tal magnitude que impossibilite a 

emissão do parecer com ressalva. Entretanto, o (iv) parecer com abstenção de opinião é emitido, 
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quando houver limitação significativa na extensão de seus exames que impossibilitem o auditor 

expressar opinião sobre as demonstrações contábeis por não ter obtido comprovação suficiente 

para fundamentá-la. 

 

Mercados Regulamentados 

Requisitos para o Registo do Auditor Externo 

A aprovação do Regulamento de Auditores resulta da necessidade de serem consagradas as 

regras que conformam os requisitos para o registo e funcionamento como auditorés externos, às 

sociedades de Peritos Contabilistas habilitados legalmente em Angola, cuja inscrição na Ordem 

dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA) não se encontre suspensa e que 

sejam dotadas dos meios humanos, materiais e financeiros necessários para assegurarem a sua 

idoneidade, independência e competência técnica. É importante ressaltar, que os auditores 

externos desempenham um papel fundamental no funcionamento do mercado de valores 

mobiliários, 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. 

Assim, nas suas disposições gerais, o Regulamento de Auditores estabelece as normas relativas 

à obrigatoriedade de auditoria, ao conteúdo do relatório ou parecer, aos requisitos para o registo, 

à instrução do pedido de registo, ao prazo para a' concessão ou recusa do registo, à suspensão 

e cancelamento e aos deveres gerais e responsabilidades dos auditores. Com efeito, a obrigação 

de auditoria agrega "a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas, 

individuais ou consolidadas, em estudo de viabilidade e em prospectos de distribuição ou de 

admissão à negociação de valores mobiliários, submetidos à Comissão do Mercado de Capitais, 

ou sujeitos à divulgação no âmbito de pedido de admissão à negociação em mercado 

regulamentado, bem como as informações financeiras contidas nos documentos de prestação 

de contas, individuais ou consolidadas". 

 

Objectivos 

Processo de Supervisão dos Emitentes 

Os apurados procedimentos de auditoria externa potenciam a qualidade dos processos de 

supervisão dos emitentes, uma vez que incidem directamente sobre aspectos transversais 

estabelecidos pelas normas regulamentares, atinentes quer ao funcionamento dos sistemas de 

controlo interno, quer à informação financeira, como às demais informações que devem ser 



 
 
divulgadas pelos emitentes. Por razões evidentes, os sistemas de controlo interno permitem 

exercer um controlo adequado sobre os processos de contabilidade e informação financeira, a 

actuação operacional do emitente, os riscos a que o mesmo se encontra exposto, bem como 

sobre 9 cumprimento das leis e regulamentação que lhe sejam aplicáveis, consoante a dimensão 

do emitente e a natureza da sua actividade. 

 Relativamente à prestação da informação, os emitentes devem; disponibilizar o relatório de 

gestão; divulgar o relatório elaborado por auditor externo registado na Comissão do Mercado de 

Capitais; divulgar as contas anuais e demais documentos de prestação de contas exigidos por 

lei ou regulamento, podendo as regras de mercado exigir que tais documentos sejam também 

preparados de acordo com as normas internacionais de contabilidade. Consequentemente, pelo 

expectável contributo para o incremento dos níveis de credibilidade e fiabilidade da informação 

financeira e de transparência do mercado, os auditores externos desempenham um papel de 

substancial relevância no processo de supervisão dos emitentes, assegurando maior grau de 

certeza na definição de objectivos de investimento e acompanhamento dos operadores, 

contribuindo para o fortalecimento contínuo da vitalidade dos mercados regulamentados.  

 

 


