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“A auditoria é um exame independente, objectivo e competente a um conjunto

de demonstrações financeiras da Empresa, juntamente com toda a prova de

suporte necessária, sendo conduzida com a intenção de exprimir uma opinião

informada e fidedigna, através de um relatório escrito, sobre se as

demonstrações financeiras apresentam apropriadamente a posição financeira e

o progresso da organização, de acordo com as normas de contabilidade

geralmente aceites”.

Conceito…



Importância da auditoria…

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.

Neste entendimento os auditores são chamados a desempenhar um papel muito

importante nas organizações, quer:

 Na verificação ou revisão de registos, demonstrações e procedimentos

contabilísticos adoptados pela organização, visando avaliar a adequação e a

veracidade das situações memorizadas e expostas;

 Na mitigação do risco de informação, ou seja, das contas estarem manipuladas ou

não refletirem a posição e desempenho da empresa;

 Na identificação dos riscos aos quais as organizações estão sujeitas ou expostas,

assim como na forma como os mesmos se reflectem no desenvolvimento financeiro

dos seus negócios.



Objectivo da auditoria…

 A auditoria deve ser compreendida como um conjunto de acções de

assessoria e consultaria que tem como finalidade verificar os

procedimentos e a validar os controles internos adaptados pelas

organizações, que permitam ao auditor emitir uma opinião de

aconselhamento à Administração da entidade em estudo, garantindo precisão

e segurança na tomada de decisão, que visam:

 Avaliar o sistema de controle interno;

 Proceder a uma revisão analítica às contas;

 Estabelecer a natureza, datas e extensão dos procedimentos de auditoria;

 Colher e avaliar evidências sobre as demonstrações financeiras das 

organizações. 



Parecer do auditor externo…
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 O documento mediante o qual o auditor expressa a sua opinião de forma 

clara e objectiva, sobre as demonstrações contabilísticas, quanto ao 

adequado atendimento, ou não, no Prospecto de todos os aspectos 

relevantes para emissão de Valores Mobiliários.

 O parecer, ou relatório, emitido pelo auditor externo 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…

 Que é emitido, 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.

 Quando se verifica 

que as demonstrações 

contabilísticas estão 

incorretas ou 

incompletas, em tal 

magnitude que 

impossibilite a 

emissão do parecer 

com ressalva.

 Que é emitido, quando 

houver limitação 

significativa na 

extensão de seus 

exames que 

impossibilitem o 

auditor expressar 

opinião sobre as 

demonstrações 

contabilísticas por não 

ter obtido 

comprovação 

suficiente para 

fundamentá-la.

Parecer com ressalva Parecer adverso
Parecer com abstenção 

de opinião
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Conteúdo do parecer...

 O parecer deve especificar se as demonstrações financeiras estão apresentadas de

acordo aos princípios contabilísticos geralmente aceites, ou identificar as

circunstâncias em que tais princípios não foram observados;

 As notas explicativas às demonstrações financeiras devem ser consideradas como

razoavelmente adequadas, excepto se tal for especificado no relatório;

 O parecer deve conter uma opinião sobre as demonstrações financeiras, tomadas no

seu todo, ou uma declaração no sentido de que a opinião não pode ser expressa,

sendo que as correspondentes razões devem ser especificadas. Em todos os casos

em que o nome do auditor esteja associado às demonstrações financeiras, o relatório

deve conter uma indicação nítida da natureza do trabalho do auditor, bem como do

grau de responsabilidade por ele assumido.



Quanto ao Prospecto…

Os Prospectos de Oferta Pública e de Admissão à negociação em Mercados

Regulamentados não é passível de auditoria, apenas às informações

financeiras que o compõem, nomeadamente às Demonstrações financeiras dos

últimos 3 (três) exercício económico-financeiro ou apenas nos exercício decorridos

desde a constituição do Emitente.

 Caso o Prospecto seja elaborado 6 (seis) meses após o auditoria às

demonstrações financeiras do Emitente, o que é pratica em outras jurisdições,

mas não obrigatório, é o auditor efectuar uma Revisão Limitada a este período,

com o intuito de salvaguardar que as demonstrações financeiras são sofreram

alterações de estrutura e parâmetros significativas, susceptíveis de alterar a sua

opinião.



Quanto ao Prospecto…

 No caso de uma alteração significativa, o Emitente deverá descrever a forma como

a transacção teria afectado a posição e a performance da empresa se essa

alteração tivesse ocorrido no início do período reportado ou na data de reporte.

Essa informação materializa-se, geralmente, em informação financeira proforma.

Nesta situação, o auditor deverá emitir uma opinião sobre a informação financeira

Proforma constante no Prospecto alvo de emissão, com a finalidade de avaliar e

divulgar o impacto deste fusão ou compra de segmento nas demonstrações

financeiras do Emitente que pretenda emitir valores mobiliários;



Quanto ao Prospecto…

 Caso existam informações publicadas sobre as Perspectivas futuras do

desempenho do Emitente, o auditor deverá emitir uma opinião sobre a preparação

das mesmas, nomeadamente se o modelo financeiro foi construido de forma

adequada, as políticas contabilísticas são consistentes com as utilizdas na

preparação da informação financeira.



Quanto ao Prospecto…

 Outro procedimento adoptado pelos Auditores, destinado aos Advogados

e/ao Consórcio Bancários, quando aplicável, é a elaboração de uma Carta

Conforto:

 Existem essencialmente dois templates definidos, um para emissões nos

Estados Unidos da América (carta SAS 72) e outro para a Europa (carta ICMA);

 Esta carta, que não é pública, é endereçada aos dealers (Consórcio Bancário)

da transacção e ao emitente onde é/pode ser dado conforto relativamente a:

 Informação financeira constante no Prospecto;

 Informação financeira a uma data posterior à informação financeira

que consta no prospecto, baseada nas contas de gestão.



 Para poder concluir quanto à informação financeira, é necessário efectuar uma

revisão limitada ao mês mais próximo do registo do Prospecto;

 São igualmente necessários procedimentos de verificação à data de cut-off,

geralmente 2 a 3 dias antes do registo do Prospecto;

 O conforto dado reporta-se a informação que mais interesse poderão ter para o

investidor para a emissão do Prospecto;

 Os auditores estão envolvidos desde a data de preparação do Prospecto até ao

registo do mesmo.

Quanto ao Prospecto…



Quanto a regulação…

 Os auditores externos para o exercício das suas actividades no Mercado de

Capitais, devem estar regularmente inscritos na Ordem dos Contabilistas e

Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA) e na Comissão do Mercado de

Capitais (CMC) como Perito Contabilista;

 Durante o exame às demonstrações financeiras das organizações e no relato

das conclusões extraídas deste processo, devem ser regidos pelas:

 Norma Técnica n.º 1 da OCPCA, sobre a Aplicação das Normas Internacionais

de Auditoria (ISA) emitidas pelo Internacional Auditing and Assurance

Standards Board (IAASB) até Dezembro de 2014; e,

 Norma Técnica n.º 2 da OCPCA, sobre os Relatórios de Auditora e de Revisão

Limitada.



Notas finais…

 Quanto ao Mercado de Capitais, não obstaste os auditores externos sejam

obrigados a exercer as suas actividades de acordo as normas

internacionais e normas técnicas de auditoria geralmente aceites, estas

normas são complementadas, em outras jurisdições, por Directrizes de

Revisão/Auditoria (DRA) que abordem matérias especificas sobre o

Mercado de Capitais, nomeadamente:

 Sobre informações intercalares;

 Sobre informações anuais;

 Sobre Fundos de Investimento.

“Estas directrizes de revisão/auditoria tem como objectivo proporcionar ao auditor 

registado orientação quanto aos procedimentos a adoptar, a forma e o conteúdo dos 

relatórios a emitir, com vista a dar cumprimento à aspectos específicos exigidos pelo 

CodVM, pelos Regulamentos dos Emitentes, pelos Regimes Jurídicos dos Fundos de 

Investimento Mobiliário e Imobiliário e demais Regulamentos e Instruções da CMC.”
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“ As informações económico-financeiras produzidas pelos Emitentes

de valores mobiliários e instrumentos derivados admitidos à

negociação em mercado regulamentado aos investidores, representam

a ferramenta fundamental para influenciar a tomada de decisões de

investimento, servindo de referência crucial para a avaliação da

situação patrimonial e financeira das sociedades abertas intervenientes

no mercado de capitais.”
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