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Resumo 

O presente relatório de estágio tem como objetivo apresentar o trabalho realizado 

durante um período de 6 meses na Jorge Silva & António Neto, SROC, Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas. 

Deste modo, foram abordadas as várias fases de auditoria, efetuados testes de 

controlo, testes substantivos e realizados alguns procedimentos analíticos. Assim, 

foram realizados testes substantivos nas várias áreas de auditoria, sendo que os mais 

extensos foram testes as contagens de inventário e circularização de saldos de contas 

a receber e a pagar, no entanto realizaram-se também testes a outras áreas. 

Realizaram-se ainda procedimentos analíticos numa fase de pré planeamento, 

durante o trabalho de auditoria e na fase de revisão global do trabalho efetuado. Por 

fim, efetuou-se a redação das conclusões e recomendações e foram emitidos os 

respetivos relatórios.  

A realização deste estágio curricular e do consequente relatório de estágio permitiu 

adquirir conhecimento prático acerca das diversas áreas de atuação da auditoria 

financeira e aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos. 
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Abstrat  

This internship report aims to present the work done over a period of six months in 

Jorge Silva & António Neto, SROC, Society of Chartered Accountants. 

Thus, the various stages of audit control tests performed, and performed some tests 

substantive analytical procedures have been addressed. Thus, substantive tests were 

conducted in several areas of audit, and the tests were the most extensive inventory 

counts and circularization of balances of accounts receivable and payable, however 

tests were also carried out in other areas. Still performed analytical procedures in a 

planning for the audit work and the overall review stage of the work done. Finally, 

we performed the drafting of conclusions and recommendations were issued and the 

respective reports. 

The completion of this traineeship and the consequent report stage allowed to 

acquire practical knowledge about different areas of the financial audit and practical 

application of theoretical knowledge. 
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Introdução 

 
 
A conclusão do estágio curricular encerra uma etapa da vida académica de um estudante, 

a finalização do Mestrado em Contabilidade - Ramo Auditoria.  

A possibilidade de realização deste estágio foi muito importante para o desenvolvimento 

das capacidades pessoais, mas principalmente profissionais. A opção pela realização de 

estágio curricular em alternativa à realização de dissertação ou projeto, deve-se ao facto 

de considerar que é uma excelente oportunidade de adquirir conhecimento prático e 

desenvolver as competências e conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do primeiro 

ano do Mestrado e da Licenciatura em Contabilidade. Deste modo, iniciou-se a procura de 

estágio entre empresas da zona, com capacidade de trabalho em auditoria, e sociedades 

de revisores. Felizmente, houve a possibilidade de realizar o Estágio Curricular na Jorge 

Silva & António Neto, SROC, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.  

Deste modo, foi permitido acompanhar e ajudar na execução de todo o trabalho de 

auditoria numa Sociedade de Revisores, com vista à posterior realização deste relatório de 

estágio.  

O objetivo do relatório de estágio é reunir todas as informações analisadas e tratadas 

durante a realização do estágio curricular. Deste modo, durante a realização do estágio 

curricular várias foram as áreas abordadas e as tarefas executadas. Assim, neste relatório 

são abordadas todas as áreas analisadas durante o estágio bem com a análise teórica e 

prática das situações e apresentação das conclusões e recomendações.  

Este relatório de estágio é composto por duas partes: Enquadramento teórico e 

apresentação e discussão das atividades desenvolvidas. Assim, na primeira parte 

apresenta-se o enquadramento teórico de todo o trabalho desenvolvido e dos conceitos 

que estão subjacentes à realização de uma auditoria financeira. Na segunda parte do 

relatório é apresentado o trabalho desenvolvido na sociedade de revisores e a discussão 

teórica das atividades desenvolvidas no decorrer do estágio, ou seja, é feita uma discussão 



 

Página | 2  
 

e um confronto entre o que são os objetivos e conceitos teóricos e aquilo que é a prática 

do trabalho de auditoria. Por fim, é ainda apresentada a conclusão final do relatório. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 

 

1. Auditoria financeira e o seu enquadramento 

 
Atualmente, apresentar uma única definição de auditoria não é uma tarefa fácil, uma vez 

que existem diversas definições, cada uma delas ligada à área de auditoria subjacente. 

Assim, podemos encontrar diversas definições de auditoria, não se conseguindo chegar a 

um consenso de uma única definição. 

No entanto, uma das que tem sido mais consensual quando se refere à auditoria em termos 

gerais é a do American Accounting Association: 

“A auditoria é o processo sistemático de objetivamente obter e avaliar prova acerca da 

correspondência entre informações, situações ou procedimentos e critérios pré-

estabelecidos, assim como comunicar conclusões aos interessados.” (American Acounting 

Association) 

Partindo desta definição, podemos desconstrui-la e apresentar definições de acordo com 

o tipo de auditoria subjacente.  

No contexto atual, conseguimos identificar diversos tipos de auditoria aplicados nas 

empresas, como é exemplo: auditoria interna, auditoria externa, auditoria fiscal, auditoria 

a sistemas de informação, auditoria de fraude, auditoria social, auditoria ambiental, 

auditoria a relatórios de sustentabilidade, entre outros.  

Podemos ainda identificar a auditoria de fonte legal e de fonte contratual. A auditoria de 

fonte legal é imposta pela lei a diversos tipos de empresas, com determinadas 

características, que é praticada por profissionais especializados, os Revisores Oficiais de 

Contas, inscritos na respetiva Ordem. Por outro lado, temos a fonte contratual, em que a 

auditoria é contratada por iniciativa da entidade, de forma voluntária. A auditoria de fonte 

contratual, em Portugal, não é muito comum uma vez que representa mais um custo para 

a empresa, no entanto tem uma grande vantagem, a possibilidade das empresas terem 

informação financeira mais credível para o mercado.  



 

Página | 4  
 

No decorrer do estágio, e consequente elaboração deste relatório, apenas foi abordada a 

auditoria financeira e de fonte legal. 

Assim, quando as informações que se refere a American Accounting Association na sua 

definição são as demonstrações financeiras e os critérios pré-estabelecidos são os 

referenciais contabilísticos aplicáveis estamos perante a auditoria financeira que segundo 

Costa (2010) podemos definir da seguinte forma: 

“… a auditoria é o exame das demonstrações financeiras de uma empresa ou entidade, 

realizado em conformidade com determinadas normas por um profissional qualificado e 

independente, com o fim de expressar a sua opinião sobre a razoabilidade com que essas 

demonstrações apresentam a informação nelas contida de acordo com certas regras e 

princípios.” 

A auditoria financeira também é designada de auditoria às demonstrações financeiras ou 

de auditoria externa.  

Segundo Fédération des Experts Comptables Européens (2002) o objetivo da auditoria 

financeira é: 

“expressar uma opinião relativamente a se tais demonstrações apresentam ou não, uma 

imagem verdadeira e apropriada da situação dos negócios da empresa à data do balanço e 

dos seus resultados do ano financeiro, tendo em consideração a lei e os costumes do país 

onde a empresa se encontra registada.”  

A auditoria financeira pode ser, assim, definida como o exame independente, objetivo e 

competente, de um conjunto de demonstrações financeiras da entidade, conduzido com o 

objetivo de exprimir uma opinião sobre se as referidas demonstrações apresentam, ou não, 

de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da empresa. Este exame é feito por 

profissionais independente e qualificados para o efeito. Logo, como o auditor é uma pessoa 

que não pertence à empresa e tem que realizar o seu trabalho de forma independente, 

livre de pressões e interesses, estes factos são refletidos na qualidade do seu trabalho. A 

auditoria financeira tem a grande vantagem de credibilizar a informação por via da 

aplicação independente dos conhecimentos teóricos e experiência do profissional que a 

realiza. 
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Quando falamos em auditoria, não podemos deixar de referir as características da 

informação financeira, pois o revisor/auditor ao realizar o seu trabalho vai avaliar estas 

características expressas nas demonstrações financeiras. Assim, a informação financeira 

deve ter quatro características fundamentais, compreensibilidade, relevância, fiabilidade e 

comparabilidade.  

Em relação à origem da auditoria, há registos de práticas de auditoria há mais de quatro 

mil anos, na antiga Babilónia. No Egito também há registos da existência destas práticas, 

embora de uma forma mais fiscalizadora das atividades, com vista à verificação dos registos 

e pagamentos dos impostos. Deste modo, também na Grécia e no Império Romano existem 

registos de práticas de verificação da contabilidade. Assim, um pouco por todo o mundo 

existem registos de práticas de auditoria, que foram evoluindo com as civilizações. 

No entanto, a auditoria com práticas aproximadas ao que conhecemos hoje, surgiu na Grã-

Bretanha, em meados do século XIX na sequência da revolução industrial. Com a criação e 

aumento do número de empresas industriais e comerciais, houve a necessidade 

implementar procedimentos contabilísticos eficazes, como forma de melhorar o 

desempenho das empresas, uma vez que estas estavam num acelerado processo de 

desenvolvimento. Por outro lado, esta foi a época em que apareceram os grandes 

capitalistas que investiam nas indústrias mas contratavam pessoas para as gerir, criando 

uma separação entre os donos do capital e os gestores. Desta forma, os capitalistas 

sentiram a necessidade de ter profissionais independentes que pudessem aferir da 

fiabilidade da informação geradas pelos gestores, como forma de controlo dos seus 

investimentos e, de certa forma, para saber se não estavam a ser sujeitos a fraude. 

Até à década de 30 do século XX o objetivo principal da auditoria financeira era a deteção 

de fraudes por parte das empresas e dos seus órgãos de gestão. No entanto, após a crise 

de 1929, a auditoria assumiu uma grande importância pois veio satisfazer a necessidade 

que existia de informações oportunas e fiáveis. Como esta foi uma época de grande 

instabilidade financeira e crise económica a auditoria era a forma de credibilizar a 

informação que circulava nos mercados e na sociedade.  
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Em Portugal, a primeira vez que passou a ser obrigatória a certificação legal de contas foi 

em 1969 através do Decreto-Lei 49/381 de 15 de novembro, que atribuiu aos revisores 

oficiais de contas a função de interesse público no âmbito da fiscalização de contas. A 

profissão de Revisor Oficial de Contas foi institucionalizada através do Decreto-Lei 7/72 de 

3 de janeiro e a, ainda, Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, que posteriormente 

passou a Ordem. Ao longo deste período os estatutos da profissão sofreram várias 

alterações, fruto da evolução da profissão e das empresas. Assim, a auditoria e a profissão 

de auditor estão em constante mudança e evolução devido a todas as alterações 

normativas e legais bem como à evolução das empresas e dos mercados.  

Em Portugal, existe obrigatoriedade de Revisão Legal de Contas para as sociedades 

anónimas, sendo que no artigo 278º do Código das Sociedades Comerciais estão definidas 

as estruturas possíveis para a administração e fiscalização destas sociedades.  

Por outro lado, as sociedades por quotas também podem, por iniciativa própria contratar 

um revisor, ou podem ser obrigadas a certificar as suas contas, caso ultrapassem dois dos 

três limites impostos no artigo 262º do Código das Sociedades Comerciais. Os limites 

estabelecidos são: 

 Total do balanço de 1.500.000€; 

 Total de vendas líquidas e outros proveitos de 3.000.000€; e 

 Número de trabalhadores em média durante o exercício de 50. 

Para além destas disposições legais, existem vários outros normativos e regulamentos a 

que o revisor/auditor deve atender. Neste contexto, é também importante referir algumas 

entidades que a nível nacional, europeu ou mundial regulam a profissão do auditor ou 

estão ligadas à forma como estes profissionais executam o seu trabalho.  

 OROC – Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

A Ordem dos revisores Oficiais de Contas (OROC) é a organização que mais impacto tem na 

profissão em Portugal. Supervisiona a profissão, garantindo que os profissionais respeitam 

o estatuto profissional e o código de ética. A OROC oferece, ainda, proteção aos 

profissionais desta área, formação contínua e esclarecimentos, quando considerar 
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necessário ou quando lhe for solicitado. Desde 2008 que a OROC é também supervisionada 

e acompanhada por um organismo independente (em que a maioria dos seus membros 

não é ROC) designado Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria. 

 FEE – Fédération des Experts Comptables Européens 

É uma organização representativa da profissão de contabilista na Europa. Trata-se de uma 

instituição sem fins lucrativos que representa 47 instituições de profissionais contabilistas 

e auditores de 36 países europeus, incluindo os 28 Estados Membros da União Europeia. A 

FEE iniciou a sua atividade em janeiro de 1987. 

 IFAC – Internacional Federation of Accountants 

O IFAC é uma organização mundial, para os profissionais de contabilidade, fundada em 

1977 que conta com membros de 130 países e representa mais de dois milhões de 

profissionais. O IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) é um 

conselho normalizador independente sob os auspícios da IFAC, que é responsável pela 

emissão das ISA (International Standards on Auditing).  

 COSO – Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

É uma organização privada criado nos Estados Unidos da América em 1985, que tem como 

finalidade, a prevenção de fraudes financeiras. Com a globalização e a harmonização 

internacional de práticas de contabilidade e técnicas de auditoria, as recomendações da 

COSO são aplicadas um pouco por todo o mundo. 

Por fim, interessa referir as teorias que têm vindo a ser apresentadas como justificativas da 

existência de auditoria. Deste modo, podemos identificar as seguintes teorias: 

 Teoria da agência 

Segundo esta teoria, os vários agentes económicos que intervém na vida de uma empresa, 

tais como gestores, acionistas, credores, clientes, seguradoras, funcionários e banca, tem 

diferentes objetivos e motivações que podem conduzir a conflito de interesses. Em 

concreto, os gestores (agentes), diferentes dos acionistas, são movidos por interesses por 

vezes conflituantes relativamente aos dos acionistas (principal), nomeadamente ao gestor 
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interessa o resultado imediato enquanto que ao acionista interessa a continuidade do 

negócio. Assim, sendo é importante verificar a fiabilidade da informação produzida pela 

gestão. Deste modo, é importante ter uma entidade independente a prestar serviços de 

auditoria pois reduz o provável conflito de interesses (Jenser e Mekling 1976). 

 

 Teoria motivacional 

O facto de os preparadores da informação financeira estarem informados de que o seu 

trabalho irá ser verificado por auditores independentes, fará com que estes sejam mais 

cuidadosos e rigorosos na preparação das demonstrações financeiras. Assim sendo, a 

experiência do revisor/auditor motiva maior transparência, segurança e qualidade na 

informação divulgada pela empresa (Taylor 1994).  

 Teoria da informação 

Esta teoria resulta da relação custo/benefício, para os shareholders. Assim, estes estão 

dispostos a pagar o serviço de um profissional independente e reconhecer-lhe valor pois 

não são capazes de igualar o serviço uma vez que não tem conhecimento, experiência ou 

limitações de acesso e interpretação da informação financeira. Deste modo, preferem 

delegar a análise das contas a profissionais dotados de capacidades para o fazer. No 

entanto, o facto de a empresa possuir revisão legal das contas também é relevante para 

outros stakeholders pois transmite-lhe segurança e confiança na informação da empresa 

(Wallace 1980 e Moizen 1991). 

 

2. Planeamento de uma auditoria financeira 
 

2.1. Importância do conhecimento da entidade e do seu ambiente 

 
Antes da aceitação do compromisso, o auditor tem que fazer uma avaliação do cliente, da 

entidade e do seu meio envolvente a fim de analisar se deve ou não aceitar o compromisso 

e realizar o trabalho. 



 

Página | 9  
 

Em relação ao conhecimento do negócio da entidade, esta é uma matéria que vem 

regulada na DRA 310 (que resulta da adaptação da ISA 210 e 220) – conhecimento do 

negócio. Segundo o §12 desta DRA: 

"O revisor/auditor deve adquirir conhecimento suficiente da entidade e do seu negócio, 

através de uma prévia recolha e apreciação crítica de factos significativos, dos sistemas 

contabilístico e de controlo interno, e dos fatores internos e externos que condicionam a 

estrutura organizativa e a atividade exercida pela entidade."  

Deste modo é importante para o revisor/auditor obter conhecimento do negócio da 

entidade, de forma a perceber se tem estrutura e conhecimento, ou forma de obtenção 

deste, suficiente para poder aceitar o compromisso e realizar o seu trabalho de forma 

profissional. 

Para avaliar a integridade do cliente, o auditor deve ter em atenção alguns aspetos tais 

como: reputação pessoal e profissional do principal proprietário e da gestão, natureza das 

operações do cliente, práticas de negócio e atos de gestão, preocupação do cliente 

relativamente aos honorários (se os pretende manter reduzidos), conhecimento da 

existência de atos criminais, verificação dos relatórios anteriores, se tem reservas ou escusa 

de opinião do auditor.  

Para além de analisar o cliente, o auditor deve também fazer uma análise das competências 

e capacidades da sua equipa. Assim, deve ter em conta a compreensão e experiência 

prática da equipa, a compreensão de normas profissionais e regulamentos, a perícia 

técnica, o conhecimento da atividade da empresa, seja ela comercial ou industrial, a 

capacidade de aplicar o julgamento profissional, a capacidade critica e a compreensão das 

políticas da empresa e procedimentos de controlo. Deve, ainda, ter em atenção se tem 

pessoal suficiente com as capacidades e competências necessárias e se é possível 

completar a auditoria com a qualidade exigida no tempo devido.  

O auditor deve fazer uma análise atenta de todos estes aspetos e de outros que considere 

importantes, antes de proceder à aceitação do compromisso. No caso de ser uma auditoria 

de continuidade, o conhecimento do auditor sobre o cliente e a entidade é muito maior. 

No entanto, pelo facto do auditor já conhecer a entidade não significa que não faça esta 
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análise sempre que renova o compromisso, porque, podem ter existido mudanças na sua 

equipa de trabalho ou na empresa do cliente.  

Em suma, antes de aceitar o compromisso ou de o renovar, o auditor deve fazer uma 

análise do potencial cliente, ou cliente, bem como uma análise do trabalho a ser realizado 

e das competências e capacidades da sua equipa de trabalho.  

Após a aceitação do compromisso, o revisor/auditor tem que efetuar o planeamento do 

seu trabalho. O planeamento de auditoria está regulado na DRA 300, baseada na ISA 300 

que estabelece no seu §15 o seguinte: 

"O revisor/auditor deve planear o trabalho de campo e estabelecer a natureza, extensão, 

profundidade e oportunidade dos procedimentos a adotar, com vista a atingir o nível de 

segurança que deve proporcionar e tendo em conta a sua determinação do risco da 

revisão/auditoria e a sua definição dos limites de materialidade."  

Um adequado planeamento do trabalho de auditoria apresenta várias vantagens para o 

auditor, de entre as quais se destaca: dedicar uma adequada atenção às áreas mais 

importantes, planear no tempo os trabalhos a executar, organizar e gerir os trabalhos do 

auditor, selecionar a equipa de trabalho de acordo com as tarefas a executar e supervisão 

e revisão dos trabalhos.  

Deste modo, com um adequado planeamento, o auditor consegue ter uma visão global do 

trabalho a efetuar e consegue ter uma maior eficiência e eficácia. Eficiência pois diminui as 

perdas de tempo e reduz o custo da auditoria e eficácia dado que se foca nas áreas de 

maior interesse e importância.  

De salientar, que o planeamento da auditoria não deve ser estático mas sim dinâmico, deve 

ser atualizado e modificado sempre que se considere necessário, com vista a obter uma 

maior qualidade na auditoria. 

A ISA 300 refere seis temas que devem ser tidos em conta aquando do desenvolvimento 

do plano global, são eles: 

 Conhecimento do negócio; 

 Compreensão do sistema contabilístico e de controlo interno; 
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 Risco e materialidade; 

 Natureza, tempestividade e extensão dos procedimentos de auditoria;  

 Coordenação, direção, supervisão e revisão da auditoria; e 

 Utilização de Tecnologias de Informação pelo revisor/auditor e/ou entidade. 

Resumindo, a fase de planeamento da auditoria revela-se uma fase muito importante pois 

permite ao auditor organizar e gerir o trabalho da melhor forma, tornando a auditoria mais 

eficiente, eficaz e de qualidade. 

2.2. Importância do Controlo Interno 

 
O modelo COSO define controlo interno como sendo: 

“Um processo, efetuado pelo conselho de administração, gestão e outros profissionais, 

concebido para proporcionar segurança razoável em relação ao alcance dos objetivos nas 

seguintes categorias de uma entidade: eficácia e eficiência das operações, confiabilidade dos 

relatórios financeiros, cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis e salvaguarda de 

bens.” 

Deste modo, o controlo interno é um processo, é um meio para um fim e não um fim em si 

mesmo. O controlo interno pode ser definido como o processo criado, implementado e 

mantido pela gestão, de modo a proporcionar uma segurança razoável acerca do alcance 

dos objetivos de uma entidade, no que diz respeito à fiabilidade do relato, eficácia e 

eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos. 

O controlo interno assume uma importância acrescida com o aumento da dimensão das 

empresas e com a quantidade e complexidade das operações realizadas. Assim, o controlo 

interno ajuda a reduzir erros e fraudes e confere uma maior fiabilidade à informação 

apresentada pela empresa.  

No entanto, existem limitações ao controlo interno, nomeadamente não interesse do 

órgão de gestão na manutenção de um adequado sistema de controlo interno, a dimensão 

da empresa pode dificultar o sistema de controlo bem como a complexidade das 

transações, a relação custo/benefício, a existência de erros humanos, a utilização de 

ferramentas informáticas, entre outras situações. 
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Uma componente importante do controlo interno é a segregação de funções. Assim, a 

segregação de funções pretende que dentro da mesma empresa, um individuo não realize 

funções que são incompatíveis, isto é, se cometer um erro ou irregularidade, não o possa 

corrigir sem que seja detetado. As responsabilidades para executar várias tarefas devem 

ser atribuídas a pessoas ou departamentos diferentes de forma a evitar erros, fraudes ou 

distorções não detetados pela empresa. 

Ao longo do tempo, a empresa deve efetuar a manutenção e atualização do sistema de 

controlo interno. Assim, deve existir um manual de controlo interno que deve ser 

atualizado de acordo com as alterações na empresa. 

O auditor externo faz o levantamento do sistema de controlo interno da empresa e avalia-

o como prova e guia do trabalho a desenvolver. O auditor interno, faz as recomendações 

para melhoria do sistema de controlo interno e acompanha o processo de implementação 

e execução das recomendações. 

Segundo Neves (2008), é impossível criar uma empresa que não disponha de controlos, 

pois estes permitem a sustentabilidade das operações e das informações inerentes. O 

mesmo autor, refere que as informações extraídas das diversas operações devem gerar 

resultados fidedignos e atempados, que por sua vez são o ponto de análise para a tomada 

de decisão do órgão de gestão. Resultados pouco fiáveis, errados ou temporalmente 

atrasados podem levar a que sejam tomadas decisões inadequadas.  

Quando nos referimos ao controlo interno, não podemos deixar de falar de tecnologias de 

informação, uma vez que estas são uma ferramenta cada vez mais utilizada palas empresas. 

De acordo com Guedes (2010) as tecnologias de informação revolucionaram a forma como 

as empresas atuam e, consequentemente, a forma de trabalho do auditor. 

Numa empresa, as tecnologias de informação têm diversos benefícios quando aplicadas ao 

controlo interno, nomeadamente: 

 Aplicam de forma consistente as regras para o negócio; 

 Aumentam a rapidez no processamento de grandes volumes de transações; 

 Melhoram a disponibilidade e rigor da informação; 
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 Facilitam análises adicionais de informação; 

 Permitem monitorizar as atividades da empresa; 

 Diminuem o risco de controlo; e 

 Ajudam na adequada segregação de funções. 

Por outro lado, a utilização das tecnologias de informação também tem riscos para a 

empresa, tais como: 

 Confiança do utilizador na informação fornecida resultante do processamento de 

dados, quando esta possa estar errada; 

 Acesso de utilizadores não autorizados que podem gerar autorizações ou dados 

errados; 

 Alterações não autorizadas de programas; e 

 Perdas de dados ou incapacidade de aceder a dados. 

Neste sentido, a aplicação de tecnologias de informação nas diversas áreas da empresa, 

incluindo no controlo interno, tem várias vantagens e benefícios. No entanto, também tem 

riscos que podem interferir diretamente nos resultados obtidos. 

Segundo o estudo de Brandão (2012), o controlo interno, por si só, não é suficiente para a 

credibilização da informação, sendo o controlo externo essencial para certificar e validar o 

controlo interno. É ainda referido, que o sucesso de uma empresa poderá depender da 

eficaz implementação de um sistema de controlo interno.  

Existem vários tipos de controlos, como é exemplo: controlo preventivo, controlo detetor, 

controlo diretivo, controlo corretivo e controlo compensatório. Assim, o controlo 

preventivo pretende impedir a ocorrência de situações indesejáveis para a empresa. O 

controlo detetor visa identificar falhas e erros enquanto que o controlo corretivo visa 

corrigir esses mesmos erros e falhas. O controlo diretivo tenciona contribuir para a 

ocorrência de situações desejáveis. Por fim, o controlo compensatório tem o objetivo de 

compensar fraquezas existentes.  

Em suma, neste estudo de Brandão foi possível perceber que existe uma relação entre o 

controlo interno e externo, uma relação de cooperação sendo que os dois controlos se 



 

Página | 14  
 

completam um ao outro. No entanto, não se conseguiu aferir acerca da real eficácia na 

relação entre os dois controlos. 

O controlo interno deve ser adaptado à dimensão e características da empresa. No caso 

das pequenas e médias empresas, há maior dificuldade em implementar um sistema de 

controlo interno, uma vez que são empresas em regra familiares, algumas já com um 

considerável volume de transações, mas com poucos recursos humanos, conduzindo à 

acumulação de funções e tarefas e, por isso, com baixa segregação de funções, entre outros 

fatores que limitam a aplicação do controlo interno. 

2.3. Materialidade e risco de auditoria 

 
A materialidade traduz o grau de importância relativa de um determinado assunto, 

considerado de forma agregada ou individualmente, no contexto das demonstrações 

financeiras. Um dado assunto é materialmente relevante se a sua omissão ou distorção 

puder influenciar a tomada de decisão ou a opinião do auditor baseando-se nas 

demonstrações financeiras. Assim, a DRA 320 – Materialidade de revisão/auditoria no §4, 

refere que: 

 “é um conceito de significado e importância relativos de um assunto, quer considerado 

individualmente, quer de forma agregada, no contexto das demonstrações financeiras 

tomadas como um todo. Um assunto é material se a sua omissão ou distorção puder 

razoavelmente influenciar as decisões económicas de um utilizador baseadas nas 

demonstrações financeiras. A materialidade não é suscetível de uma definição geral 

matemática, uma vez que envolve aspetos qualitativos e quantitativos ajuizados nas 

circunstâncias particulares da omissão ou da distorção. Por conseguinte, a materialidade 

proporciona um patamar ou ponto de corte, em vez de ser uma característica primária que 

a informação deva ter para ser útil.” 

A materialidade é definida pelo auditor, mediante vários critérios, e traduz-se num valor 

que serve de base de comparação para aferir se uma dada distorção ou erro é 

materialmente relevante, pode também definir-se como o limite máximo, a partir do qual, 

uma distorção ou erro é materialmente relevante no contesto das demonstrações 

financeiras. Assim, para a definição da materialidade é necessário incluir variáveis 
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quantitativas e qualitativas, sendo que associado à materialidade existe a probabilidade 

das asserções possuírem distorções materialmente relevantes no contexto da auditoria. Há 

autores, tais como Price e Wallace (2001), que defendem que a falta de claridade e 

especificidade no termo “probabilidade” pode ser um obstáculo para o revisor/auditor na 

definição da materialidade.  

A definição da materialidade auxilia o auditor ao longo do processo de auditoria tendo, 

contudo, um papel fundamental em dois momentos. No planeamento, na determinação, 

profundidade e oportunidade dos procedimentos de auditoria a efetuar e no final do 

trabalho, na avaliação do efeito potencial e real das distorções ou erros detetados e não 

corrigidos nas demonstrações financeiras. 

Outro elemento fundamental numa auditoria é o risco, isto é, a suscetibilidade do auditor 

emitir uma opinião inapropriada quando as demonstrações financeiras estejam distorcidas 

de forma materialmente relevante. O auditor reconhece, assim, a existência de incerteza 

para a realização do seu trabalho.  

Assim, na realização de uma auditoria, deve-se minimizar o risco, através de vários fatores 

sendo um deles a materialidade. No entanto, o risco não pode ser eliminado. Podemos 

observar no gráfico seguinte a relação existente entre a materialidade e o risco de 

auditoria. 

 

Gráfico 1: Relação entre a materialidade e o risco de auditoria. Fonte: Wallage, 

Philip; Schilder, Arnold; Dassen, Roger; Hages Rick, 2005, P.217 
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Existe uma relação inversa entre o risco de auditoria e a materialidade. Esta relação é 

geralmente inversa, sendo que quanto maior é o nível de materialidade, menor o risco de 

auditoria e quanto menor o nível de materialidade maior é o risco de auditoria 

No risco de auditoria temos três componentes, o risco inerente, risco de controlo e risco 

de deteção. O risco inerente corresponde à suscetibilidade de uma asserção, transação, 

saldo ou divulgação apresentar uma distorção que possa ser materialmente relevante, 

antes de serem considerados quaisquer controlos relacionados.  

Por sua vez, o risco de controlo é a suscetibilidade de ocorrer uma distorção numa asserção, 

transação, saldo ou divulgação que possa ser material, que não seja detetada e corrigida 

atempadamente pelo controlo interno da entidade. Assim, o risco de controlo traduz a 

probabilidade do controlo interno falhar, daí o auditor ter necessidade de fazer uma 

avaliação cuidada do sistema de controlo interno da empresa. 

Por fim, o risco de deteção é a suscetibilidade dos procedimentos executados pelo auditor 

para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitável, não detetarem uma distorção 

material. O risco de deteção representa, por isso, o risco do auditor e do seu trabalho 

falharem. Assim, a seguinte imagem mostra a relação existente entre o risco inerente, de 

controlo e de deteção. 

 

Gráfico 2 – Componentes do risco de auditoria. Fonte: Wallage, Philip; Schilder, 

Arnold; Dassen, Roger; Hages Rick, 2005, P.212 
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Como podemos observar pela Figura 2, a empresa implementa um sistema de controlo 

interno de forma a prevenir a ocorrência de distorções na execução dos procedimentos (1º 

filtro). No entanto, existem distorções que passam pelo sistema de controlo porque este 

tem limitações. Estas ainda podem ser detetadas pelos procedimentos executados pelo 

revisor/auditor que, por sua vez, também incorre sempre no risco de deteção (2º filtro). Os 

erros que não são detetados pelos diversos tipos de filtros constituem o risco de auditoria, 

que pode ser minimizado mas não pode ser eliminado. A imagem seguinte mostra a relação 

existente entre os diferentes componentes do risco de auditoria. 

 

Gráfico 3 - Relação entre o risco inerente, de controlo e de deteção. Fonte: Wallage, 

Philip; Schilder, Arnold; Dassen, Roger; Hages Rick, 2005, P.213 

De acordo com a figura, quanto mais elevados forem os riscos inerente e de controlo, 

menor deve ser o risco de deteção sendo que é necessária a recolha de mais prova. Por 

outro lado, quanto menores forem os riscos inerente e de controlo, maior pode ser o risco 

de deteção e menor é a quantidade necessária de prova. 

Perante a dentificação dos riscos, o auditor deve planear e executar a auditoria de modo a 

recolher a prova em quantidade e qualidade adequadas ao nível do risco avaliado e à 

materialidade definida. Deste modo, há inter-relacionamento entre o risco, a materialidade 

e a prova em auditoria.  
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3. Resposta aos Riscos Avaliados 
 

3.1. Procedimentos de auditoria e a prova 

 
Os procedimentos de auditoria são os métodos utilizados pelo revisor/auditor, no decorrer 

do seu trabalho, para obter e avaliar a prova. Existem vários procedimentos de auditoria, 

no entanto, os mais comuns são: inspeção, análise, observação, indagação, confirmação, 

recálculos, re-execução e procedimentos de revisão analítica.  

Os procedimentos podem ser classificados atendendo aos objetivos a atingir, como 

procedimentos de avaliação de risco, testes de controlo e testes substantivos. Deste modo, 

os procedimentos de avaliação de risco são usados para o auditor obter conhecimento das 

políticas contabilísticas, plano de contas, e sistema de controlo interno da empresa. Por 

sua vez, os testes de controlo são realizados para o auditor obter prova sobre o sistema 

contabilístico e sistema de controlo interno, de modo a comprovar a sua existência, avaliar 

a sua adequação e verificar se o seu funcionamento é eficaz. Por fim, os testes substantivos 

são realizados para o auditor obter prova de distorções materiais nas demonstrações 

financeiras. Assim, podem ser testes de pormenor de saldos ou transações ou 

procedimentos analíticos substantivos que verificam as informações contidas nas 

demonstrações financeiras.  

Deste modo, no decorrer do seu trabalho, o revisor/auditor tem necessidade de organizar 

a prova que é recolhida. O dossiê corrente engloba todas as informações relativas a cada 

auditoria específica. Podemos dizer que este dossiê é composto por dois grupos, os 

programas de trabalho e os papéis de trabalho. Assim, os programas de trabalho são 

documentos escritos, que servem como guia à execução do trabalho de auditoria, aos 

testes de controlo e testes substantivos a realizar pelo revisor/auditor. Deve existir um 

programa de trabalho por cada área a ser analisada. Por outro lado, os papéis de trabalho 

são os documentos onde fica registada a prova recolhida através dos testes efetuados às 

diversas áreas e respetivas conclusões. Esta informação vai ser usada posteriormente na 

redação dos relatórios.  
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O dossiê de circularização é uma extensão do dossiê corrente. Assim, este possui apenas 

as áreas em que se procede à circularização de saldos de terceiros, ou seja, circularização 

de saldos de clientes, fornecedores, bancos e de outros devedores e credores. Este dossiê 

contem o resumo dos clientes, fornecedores, bancos e outros devedores e credores a 

circularizar, as resposta obtidas, as reconciliações efetuadas e extratos solicitados à 

empresa. Contém mapas de trabalho, de forma ao revisor/auditor organizar o trabalho de 

auditoria e papéis de trabalho, que servem de prova para emitir a sua opinião de forma 

apropriada.  

O dossiê permanente engloba todas as informações que o auditor considera importantes 

para consulta tanto nas auditorias presentes como em futuras auditorias. Assim, o dossiê 

permanente pode conter informações como: 

 Informações básicas sobre a empresa (escritura de constituição, pacto social e 

suas alterações, registo comercial e atas); 

 Legislação aplicável à empresa; 

 Contratos e outros documentos (contratos de financiamento, acordos com 

Autoridade Tributaria e Aduaneira e Segurança Social, apólices de seguros e 

registos de propriedade); 

 Relatórios e Orçamentos; 

 Declarações Obrigatórias; 

 Elementos do Sistema de Controlo Interno da Empresa; e  

 Políticas e procedimentos contabilísticos. 

A prova de auditoria é qualquer informação que está a ser auditada e que o auditor 

considere relevante para comprovar a existência de erros ou distorções materiais. A prova 

de auditoria serve de base para o auditor emitir a sua opinião. 

A prova de auditoria deve ser adequada e suficiente, isto é, adequada à fundamentação do 

erro ou distorção subjacente e suficiente para o auditor emitir a sua opinião. 

A fiabilidade da prova de auditoria é influenciada pela sua origem e natureza, e depende 

das circunstâncias em que esta é obtida. Deste modo, normalmente considera-se que é 
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mais fiável a prova que é obtida de fontes independentes, a que é obtida diretamente pelo 

revisor/auditor, a que está sustentada em suporte documental e quando este suporte é o 

original do documento. 

Após o revisor/auditor realizar todos os trabalhos para a obtenção de prova adequada e 

suficiente este emite a sua opinião, que é comunicada através dos relatórios. 

3.2. Importância dos Procedimentos analíticos 

 
Segundo o §4 da ISA 520 – Procedimentos Analíticos, os procedimentos analíticos (PA) são: 

“Avaliações de informações contabilísticas por meio de análise das relações plausíveis entre 

dados financeiros e não financeiros. Procedimentos analíticos correspondem, também, ao 

exame necessário de flutuações ou relações identificadas que são inconsistentes com outras 

informações relevantes ou que diferem significativamente dos valores esperados.” 

Deste modo, podemos dividir este processo em quatro fases distintas: formulação das 

expectativas, identificação das diferenças, investigação das diferenças e avalização dos 

resultados.  

 

Fase I – Formulação das expectativas 

Nesta primeira fase o auditor formula uma expectativa relativa ao saldo de uma conta, ou 

seja, prevê o valor que espera obter. Para este efeito, o auditor pode recorrer a várias 

fontes de informação, a dados das demonstrações financeiras de períodos económicos 

anteriores, dados do setor de atividade da empresa ou dados do mercado. Nesta fase, a 

experiência do auditor é muito importante pois esta é uma fase em que se aplica muito o 

julgamento profissional do auditor. Quanto mais precisa for a expectativa do auditor, mais 

eficaz é o procedimento analítico a utilizar. Deste modo, podemos considerar esta fase a 

mais importante do processo pois, se a expectativa não for razoável a aplicação do 

procedimento poderá não produzir os resultados desejados pelo auditor.  
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Fase II – Identificação das diferenças 

Esta fase consiste na identificação das diferenças existentes entre as expectativas do 

auditor e os valores da contabilidade, setor ou mercado. Nesta fase, é importante o auditor 

ter bem definida qual a materialidade para cada área, a fim de identificar quais as 

diferenças que são materiais pois são essas que devem ser investigadas. Assim, o auditor 

deve estabelecer o montante a partir do qual uma diferença é materialmente relevante e 

passa para a fase seguinte, investigação das diferenças significativas encontradas.  

 

 Fase III – Investigação das diferenças 

Esta fase consiste na investigação das diferenças, identificadas na fase anterior pelo auditor 

como materialmente relevantes. De salientar que a existência de diferenças significativas 

nem sempre corresponde a erros ou distorções. Estas diferenças podem resultar de 

alterações na empresa, no setor de atividade ou no mercado, porque se realizaram 

transações não usuais ou porque houve alterações na legislação aplicável. Assim, podem 

existir razões que justificam a existência destas diferenças. No caso das diferenças que 

resultam de erros ou distorções, o auditor deve aplicar os procedimentos necessários para 

o tratamento adequado destas.  

 

 Fase IV – Avaliação dos Resultados 

Esta fase avalia os resultados obtidos da aplicação de PA. A justificação das diferenças é 

importante para o auditor formar a sua opinião, isto implica que o auditor aplique da 

melhor forma o seu julgamento profissional.  

Os PA são utilizados em diversas fases da auditoria, na fase de aceitação do cliente, 

planeamento, execução da auditoria e revisão global.  

Na fase de aceitação do cliente, o auditor utiliza os PA para auxiliar na decisão de aceitar o 

cliente ou não. Se previamente à aceitação o auditor realizar, de forma adequada, estes 
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procedimentos pode evitar uma decisão errada. Com a utilização destes procedimentos o 

auditor pretende minimizar o risco de aceitação do cliente.  

Na fase do planeamento, os PA ajudam o auditor na determinação da natureza, 

oportunidade e extensão de outros procedimentos de auditoria, bem como a compreender 

a entidade e o seu ramo de atividade. Estes utilizam-se para que o auditor obtenha um 

maior conhecimento do negócio e da entidade. Assim, os PA revelam-se uteis na 

identificação de distorções materiais, na determinação do risco e na redução deste para 

um nível aceitável. A utilização de PA, na fase de planeamento, pode ser uma fonte direta 

de prova de auditoria.  

Segundo Costa (2010) os auditores devem aplicar em primeiro lugar as técnicas de revisão 

analítica e só posteriormente utilizar testes de detalhe, uma vez que a quantidade destes 

testes a realizar é influenciada pelos resultados dos PA. Na aplicação dos PA estes podem 

ser realizados sob a forma de: análise de tendências, análise de rácios, análise de padrões 

e comparativos. 

A análise de tendências é a análise do resultado da comparação de um dado item ao longo 

do tempo, sendo especialmente útil para o revisor/auditor efetuar estimativas, isto em 

períodos de estabilidade da entidade, em períodos de instabilidade a informação não é 

comparável.  

No que respeita à análise de rácios as finalidades também podem ser diversas dependendo 

do tipo de rácios. Os rácios são indicadores que permitem correlacionar dados financeiros, 

entre si, ou relacionar dados financeiros com dados não financeiros.  

Na análise de padrões, o revisor/auditor analisa a metodologia que é seguida pela empresa 

para realizar uma determinada operação. Pode-se relacionar a análise de padrões com a 

aplicação consistente de políticas contabilísticas. 

Por fim, quanto aos comparativos o revisor/auditor irá comparar os valores encontrados 

com os valores de exercícios económicos anteriores ou com dados do setor de atividade.  

Na fase de revisão global da auditoria, segundo a ISA 520 §6, os PA devem ser usados com 

o objetivo de auxiliar o auditor a elaborar uma conclusão geral sobre as Demonstrações 
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Financeiras. Deste modo, os PA são usados para verificar os resultados obtidos ao longo da 

auditoria o que se revela bastante útil para o auditor uma vez que lhe permite concluir 

acerca da coerência dos resultados obtidos ao longo do seu trabalho, tornando a auditoria 

mais profissional e credível, reduzindo o risco do auditor emitir uma opinião inapropriada 

quando as demonstrações financeiras apresentem distorções materiais.  

Desta forma, os PA como podem ser usados em diversas fases da auditoria e têm uma vasta 

aplicabilidade, revelam-se de grande utilidade para o trabalho do auditor.  

O estudo empírico de Pinto (2009) efetuado através de inquéritos a Revisores Oficiais de 

Contas com inscrição em vigor na OROC, apresenta uma análise da utilização de PA nas 

diferentes fases de auditoria e por áreas de trabalho.  

Assim, o estudo sugere que há uma tendência para os ROC utilizarem sempre, ou 

frequentemente, os PA na fase de planeamento. Para a fase de recolha de prova, verificou-

se a utilização frequente de PA, sendo de notar que nesta fase não foi encontrada nenhuma 

resposta “nunca” ou “raramente”. Por sua vez, na fase de revisão final a utilização de PA é 

menos consensual do que nas outras fases, contudo a maioria dos ROC, para esta fase, 

respondeu que utiliza os PA frequentemente ou sempre. 

Em suma, e em resultado de uma análise global, concluiu-se que os ROC utilizam com maior 

frequência PA na fase de planeamento, comparativamente com outras fases. 

Em relação à utilização de PA nas diferentes áreas das demonstrações financeiras, a 

seguinte tabela resume os resultados obtidos pelo estudo de Pinto (2009). 
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Quadro 1: Resultados da utilização de procedimentos analíticos nas diferentes áreas.  

Área das 
Demonstrações 
financeiras 

Frequência da utilização 
de procedimentos 
analíticos 

Observações 

Ativos Fixos Frequentemente Há uma percentagem significativa 
de ROC que utiliza PA apenas 
algumas vezes. 

Inventários Frequentemente e Sempre Grande concentração de respostas 

Vendas/Clientes Frequentemente e Sempre Grande concentração de respostas 

Compras/Fornecedores Frequentemente e Sempre Grande concentração de respostas 

Outros Devedores e 
Credores 

Raramente ou Algumas 
Vezes 

Dispersão acentuada das respostas 

Estado e Outros Entes 
Públicos 

Raramente ou Algumas 
Vezes 

Dispersão acentuada das respostas 

Provisões Raramente, algumas vezes, 
frequentemente e sempre 

Equilíbrio entre as respostas 

Acréscimos e 
Diferimentos 

Algumas vezes, 
frequentemente e sempre 

Tendência para se usarem PA nesta 
fase. 

Disponibilidades/Empré
stimos 

Frequentemente e sempre Grande concentração de respostas 

Capital Próprio Nunca Dispersão das respostas, sendo que 
a resposta “nunca” foi a mais 
verificada 

Gastos com Pessoal Frequentemente e sempre Grande concentração de respostas 

Outras Contas a Receber 
e a Pagar 

Frequentemente e sempre Grande concentração de respostas 

 

Em Portugal, com este estudo, o autor conclui que o ROC tende a usar mais PA de auditoria 

na recolha de prova nas áreas de: 

 Vendas/Clientes; 

 Compras/Fornecedores; 

 Gastos com Pessoal; e 

 Rendimentos/Gastos Financeiros. 

Por outro lado, tendem a não utilizar PA de auditoria nas áreas de: 

 Outros Devedores e Credores; e 

 Capital Próprio. 
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Segundo o estudo, pode-se ainda concluir que os ROC em Portugal, atribuem maior eficácia 

e segurança aos PA de auditoria menos complexos.  

Deste modo, como forma de análise dos resultados obtidos, procedeu-se ao exame de 

quatro estudos empíricos sobre a utilização de PA em diferentes países, os estudos são os 

seguintes:  

 Ameen e Strawser (1994), Estados Unidos da América; 

 Mahathevan (1997), Singapura; 

 Mulligan e Inkster (1999), Reino Unido; e 

 Lin e Fransen (2003), Canadá. 

Segundo o estudo realizado por Lin e Fraser (2003), após alguns escândalos financeiros 

ligados à fraude em auditoria tornou-se importante saber se os PA, ou numa abordagem 

mais tradicional os testes substantivos, são mais apropriados. Assim, este estudo analisa o 

uso de PA pelos auditores externos no Canadá.  

Os resultados deste estudo sugerem que os PA têm um reconhecimento generalizado, 

como procedimento de auditoria eficiente e eficaz, pelas empresas canadianas, em 

particular pelas grandes empresas. Concluíram que o grau de utilização dos PA varia 

significativamente, dependendo da dimensão da empresa e da fase de auditoria. As 

grandes empresas utilizam mais PA e mais extensivamente, do que as médias e pequenas 

empresas. Esta diferença é particularmente significativa na fase de planeamento de 

auditoria. Alguns resultados, decorrente da pesquisa efetuada para este estudo, sugerem 

que a maioria das empresas usa obrigatoriamente PA na fase de revisão global da auditoria, 

exigindo cada vez menos o uso de PA durante a fase de planeamento da auditoria.  

Por sua vez, no estudo realizado por Mahathevan (1997), com o objetivo de investigar o 

grau de utilização dos PA em Singapura, durante as diversas fases de auditoria e atendendo 

aos níveis de experiência do auditor (alta ou baixa) e aos tipos de empresa (as maiores seis 

empresas de auditoria, na altura as Big 6, ou as restantes). O estudo revela que o uso de 

PA é maior na fase de planeamento e revisão global de auditoria. Os resultados revelam 

diferenças na utilização de PA entre as seis maiores empresas e as restantes, bem como 
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entre os níveis de experiência do auditor. Estas diferenças podem ser devidas ao perfil dos 

clientes, aos diferentes níveis de responsabilidade, às etapas da auditoria e ao ambiente 

envolvente da auditoria.  

Mulligan e Inkster (1999), investigaram a utilização de PA na auditoria externa em 

empresas do Reino Unido. Todas as empresas envolvidas neste estudo entendem o risco 

como a principal influência sobre a utilização de PA. Este dado é consistente com a 

utilização mais frequente de PA na fase de planeamento, onde o objetivo é identificar as 

áreas de risco. É revelado, neste estudo, que as maiores empresas utilizam PA mais 

extensamente do que a médias e pequenas empresas, sendo que, na fase de planeamento, 

o uso de PA é significativamente mais amplo nas grandes empresas do que nas médias e 

pequenas empresas.  

Por fim, segundo o estudo realizado por Ameen e Strawser (1994), nos Estados Unidos da 

América, a importância dos PA é evidenciada pela sua ampla utilização pelos auditores no 

decorrer do seu trabalho. Os auditores preferem a utilização de PA simples 

comparativamente com PA mais sofisticados. O estudo indica ainda que o uso de PA 

aumenta quando há confiança no controlo interno, quando existe um menor risco de 

distorções materiais e quando se trata de uma auditoria de continuidade. No entanto, 

existe pouca evidência disponível acerca da eficácia dos PA quando comparados com testes 

substantivos. Embora os resultados do estudo sugiram que os auditores consideram mais 

adequado o uso de PA.  

Da análise efetuada, anteriormente, aos cinco estudos empíricos, é possível verificar que, 

de um modo geral, é dada uma grande importância aos PA. Lin e Fraser (2003) e Mulligan 

e Inkster (1999), referem nos seus estudos a relação da utilização dos PA com a dimensão 

das empresas, assim concluíram que as grandes empresas usam mais PA e conferem-lhe 

eficiência e eficácia. Apenas o estudo realizado por Ameen e Strawser (1994) é que não 

refere que as empresas utilizam mais frequentemente PA na fase de planeamento e de 

revisão global. No entanto, é importante referir o cuidado a ter ao comparar estes estudos, 

uma vez que eles foram realizados em anos diferentes (1994, 1997, 1999, 2003 e 2009) 

sendo a diferença temporal entre o estudo mais antigo e o mais recente de quinze anos, 
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neste espaço de tempo muitas foram as alterações verificadas pelas empresas, são estudos 

realizados em cinco países diferentes, logo têm diferentes contextos económicos, sociais e 

culturais associados.  

Na execução do seu trabalho, o auditor pode utilizar os procedimentos de revisão analítica 

como testes substantivos.  

Para utilizar os procedimentos de revisão analítica como testes substantivos, o auditor deve 

ter em atenção alguns aspetos, tais como: os objetivos dos PA, a sua extensão e a 

fiabilidade dos seus resultados, natureza e características da entidade, disponibilidade de 

informação financeira e não financeira, fiabilidade da informação, fonte da informação e a 

sua comparabilidade. No entanto, a utilização de PA como testes substantivos pode 

apresentar algumas desvantagens, dado que podem demorar mais tempo a serem 

desenhados, podem não ter a mesma eficácia e não apresentar os resultados desejados. 

Por norma, o auditor toma a decisão de utilizar os PA como testes substantivos quando 

outros testes substantivos não se apresentam como adequados à verificação de uma 

determinada asserção.  

 

4. Finalização do trabalho 
 
Sempre que possível, o processo de revisão de contas deve ser desenvolvido ao longo de 

todo o exercício, assim o revisor/auditor pode acompanhar devidamente o trabalho da 

empresa, aplicando em tempo oportuno os diferentes tipos de procedimentos de 

auditoria.  

Por vezes, identificar a fase de finalização do trabalho não é fácil pois existe uma grande 

relação entre as fases de auditoria. No entanto, existe um conjunto de procedimentos que 

tecnicamente são realizados na fase final da auditoria.  

Deste modo, os procedimentos que devem ser realizados na fase de finalização do trabalho 

de auditoria são os seguintes: análise das contingências, análise de acontecimentos 

subsequentes, avaliação final de prova obtida, avaliação da aplicação do referencial 

contabilístico na elaboração das demonstrações financeiras, confirmação pelo órgão de 
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gestão das opções tomadas, revisão das demonstrações financeiras, comunicação com o 

órgão de gestão e supervisão, coordenação e controlo da execução do trabalho.  

 

5. Relatórios 
 

O relatório de auditoria é emitido na sequência do trabalho de revisão/auditoria das 

demonstrações financeiras e tem por finalidade principal transmitir as informações 

recolhidas do trabalho realizado. O exame às demonstrações financeiras tem o objetivo de 

proporcionar segurança aceitável que permita ao auditor expressar a sua opinião. Deste 

modo, a DRA 700 – Relatório de Revisão/Auditoria, tem por objetivo estabelecer as normas 

e proporcionar orientação quanto à forma e conteúdo dos relatórios de revisão/auditoria.  

O relatório a emitir, para além da opinião a expressar pelo revisor/auditor, deve ainda 

prestar outro tipo de informações como é o caso da identificação da natureza, o objeto do 

trabalho, responsabilidade do órgão de gestão, responsabilidade do revisor/auditor, 

conclusões e recomendações.  
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Parte II – Trabalho desenvolvido e Conclusões 

 

A Jorge Silva & António Neto, SROC é uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que 

realiza auditoria financeira a empresas de diversos setores de atividade e também 

entidades do setor não lucrativo. A Sociedade de Revisores não se limita a prestar o serviço 

de auditoria às contas no fecho do exercício económico, faz todo o acompanhamento da 

empresa ao longo do ano, faz análises trimestrais da evolução da empresa, acompanha o 

trabalho de fecho de contas, acompanha o envio de declarações fiscais, presta informações 

importantes sempre que necessário e esclarece dúvidas colocadas pela empresa.  

Na realização do estágio curricular as funções consistiram em acompanhar e auxiliar o 

revisor/auditor na realização das suas trefas, acompanhando todo o trabalho de auditoria. 

Assim, foi feito o acompanhamento do trabalho do revisor/auditor no escritório, na 

preparação do trabalho de campo e conclusão deste e, também, no trabalho de campo nas 

empresas.  

Para além da observação do trabalho do revisor/auditor, também foram atribuídas 

algumas tarefas, nomeadamente a realização de determinados testes e a sua 

documentação através do preenchimento dos respetivos papéis de trabalho, o que 

permitiu ter contacto direto com a empresa alvo de auditoria e com as transações 

realizadas.  

Dado que o estágio apenas teve início no dia 2 de janeiro de 2014, parte do trabalho já se 

encontrava realizado. Assim, não foi possível acompanhar a fase de planeamento e o 

trabalho de revisão analítica preliminar, mas foi dada a oportunidade de aceder e analisar 

os documentos que resultam da execução destas tarefas.  

Deste modo, o primeiro trabalho a ser realizado foi o acompanhamento à fase de testes às 

contagens dos inventários, uma vez que era a tarefa que estava a ser executada, nessa 

data, pelo revisor/auditor.  

Na fase seguinte procedeu-se à circularização dos saldos de contas a receber e a pagar e, 

neste caso, foi possível acompanhar todo o processo: selecionar os diversos saldos, inserir 
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os dados no programa, fazer a análise das respostas e, nos casos em que foi necessário, 

proceder à reconciliação das respostas e realização de procedimentos alternativos, nos 

casos em que não se obteve resposta. 

Seguidamente, foi efetuado o acompanhamento na realização de testes substantivos às 

diferentes áreas das demonstrações financeiras que conduziu à elaboração das conclusões 

e das recomendações e emissão dos respetivos relatórios de auditoria. Foi realizado ainda 

o trabalho de verificação da declaração Modelo 22 e IES. Por fim, foi possível acompanhar 

algum trabalho da realização da revisão analítica preliminar, para o ano seguinte, através 

dos relatórios trimestrais emitidos. 

A Parte II deste relatório está dividida de acordo com as respetivas fases do estágio e o 

trabalho de campo efetuado e tem por base uma das empresas sobre a qual houve um 

maior acompanhamento do processo de auditoria, a qual vamos designar, por questões de 

confidencialidade dos dados, por MetalAv, Lda. e que se caracteriza da seguinte forma:  

 Nome: MetalAv, Lda. 

 CAE: 46720 – Comércio por grosso de minérios e de metais 

 Capital social: 500.000€ 

 Morada: Zona Industrial da Taboeira, Apartado 50, 3810-000 Aveiro  

A empresa MetalAv, Lda. com sede na Zona Industrial da Taboeira Aveiro, dedica-se à 

comercialização de material siderúrgico, tais como tubos, calhas, chapas, barras e varões, 

com diversas características. A MetalAv, Lda. tem uma forte presença no mercado 

português mas também no mercado comunitário, efetuando ainda algumas exportações. 

A MetalAv, Lda. é uma sociedade por quotas sujeita a revisão legal de contas por 

ultrapassar dois dos três limites impostos pelo artigo 262º do Código das Sociedades 

Comerciais.  

De seguida apresenta-se o trabalho realizado individualizando o exame às contagens e a 

circularização de saldos a terceiros por terem representado o trabalho mais extenso e 

pormenorizado. 
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1. Acompanhar a fase de teste às contagens dos inventários 
 

Esta é uma área abrangente e geralmente com um grande volume de transações. Cada área 

tem as suas especificidades e características, deste modo também os inventários têm as 

suas características próprias e variam com o tipo de empresa e a sua atividade.  

1.1. Aspetos de natureza contabilística/fiscal 

 
Um ativo, de acordo com o SNC, é um recurso controlado pela empresa, resultante de 

acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios 

económicos futuros. Assim, os inventários preenchem estas características e estão 

regulados pela Norma Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF) 18, que estabelece que 

os inventários são ativos: 

 Detidos para venda no decurso da atividade principal da empresa; 

 Detidos para incorporar no processo de produção para venda; e 

 Detidos na forma de materiais ou consumíveis a serem aplicados no processo de 

produção ou na prestação de serviços.  

 

Esta norma proporciona orientação prática para a determinação do custo de aquisição e 

para o seu subsequente reconhecimento como gasto, apresentando também orientação 

nas fórmulas de custeio usadas para mensurar o custo dos inventários.  

Segundo o que está definido no SNC, os inventários devem estar mensurados pelo custo 

ou pelo valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O custo dos inventários deve incluir 

os custos da compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar o bem 

nas condições devidas. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado, deduzido 

dos custos estimados de acabamento e custos estimados para efetuar a venda.  

Deste modo e segundo esta norma, os custos de compra de inventários incluem o preço de 

compra, direitos de importação e outros impostos (que não sejam os subsequentemente 

recuperáveis pela entidade) e custos de transporte, manuseamento e outros custos 

diretamente atribuíveis à aquisição de bens, de materiais e de serviços. Os descontos 

comerciais e abatimentos deduzem-se na determinação dos custos de compra dos bens. 
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Os custos de conversão de inventários incluem os custos diretamente relacionados com as 

unidades de produção, tais como mão-de-obra direta. Também incluem uma imputação 

sistemática de gastos gerais de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos ao 

converter matérias em bens acabados. 

Quando os bens em inventário forem vendidos, a quantia escriturada desses bens deve ser 

reconhecida como um gasto do período em que o respetivo rédito seja reconhecido. O 

reconhecimento do rédito vem regulado na NCRF 20. A quantia de qualquer ajustamento 

dos inventários para o valor realizável líquido e todas as perdas de inventários devem ser 

reconhecidas como um gasto do período em que o ajustamento ou perda ocorra.  

As demonstrações financeiras devem divulgar: 

 As políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a 

fórmula de custeio usada; 

 A quantia total escriturada de inventários e a quantia escriturada em classificações 

apropriadas para a entidade; 

 A quantia de inventários escriturada pelo justo valor menos os custos de vender; 

 A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período; 

 A quantia de qualquer ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do 

período; 

 A quantia de qualquer reversão de ajustamento que tenha sido reconhecida como 

uma redução na quantia de inventários reconhecida como gasto do período; 

 As circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão de um 

ajustamento de inventários; e 

 A quantia escriturada de inventários dados como penhor de garantia a passivos. 

 

1.2. Objetivos de Auditoria 

 
De uma forma geral, o principal objetivo da auditoria para esta área é verificar se os bens 

estão apresentados de uma forma adequada nas demonstrações financeiras. 

Concretamente visa-se verificar se:  
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 As políticas contabilísticas, procedimentos contabilísticos e o controlo interno são 

adequados e estão a ser aplicados da melhor forma; 

 Os saldos das contas de inventários refletem todos os bens da empresa e de uma 

forma adequada; 

 Os inventários estão mensurados de acordo com o normativo contabilístico; 

 O saldo da conta de custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 

respeita ao período contabilístico em causa, está de acordo com o normativo 

contabilístico e calculado de forma consistente; e 

 Todas as informações relevantes foram divulgadas no anexo. 

Esta área, por norma, apresenta um grande volume de transações, uma grande diversidade 

e quantidade de bens e armazenagem em locais diferentes. Estas características propiciam 

a existência de erros na área dos inventários, que deve estar refletida no risco de auditoria 

associado a este ciclo. 

1.3. Procedimentos de auditoria 

 
O controlo interno assume uma grande importância com o crescimento da empresa, a 

necessidade de informações credíveis, a complexidade das transações, o combate à fraude, 

entre outros fatores que contribuem para a evolução das medidas de controlo interno. 

Deste modo, é muito importante para o trabalho de auditoria a verificação da existência e 

da eficácia do Sistema de Controlo Interno (SCI) da empresa, principalmente quando se 

trata da área dos inventários. Após a cuidada análise do SCI, analisando os pontos fracos e 

pontos fortes, o revisor/auditor vai definir a extensão e profundidade dos testes a efetuar, 

com base na sua confiança, ou falta dela, no SCI da empresa.  

Deste modo, para o teste às contagens físicas são executados os seguintes procedimentos: 

 As medidas de controlo interno relacionados são adequadas e se estão, de facto, 

a ser aplicadas; 

 Obter cópia das instruções escritas para a realização das contagens, proceder à 

sua análise e esclarecer com o responsável pelas mesmas quaisquer aspetos 

menos claros; 
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 Acompanhar as equipas de contagem de forma alternada e aleatória; 

 Verificar e anotar, durante as contagens, a existência de eventuais artigos 

obsoletos, deteriorados ou com pouca rotação; 

 Obter informação acerca das entradas e saídas de inventários dos armazéns, 

relativamente aos três dias anteriores e posteriores à data da contagem. 

Comparar as quantidades entradas e saídas com as quantidades constantes do 

inventário e testar a sua razoabilidade;  

 Elaborar um memorando relativo ao trabalho realizado durante as contagens 

físicas e concluir sobre os resultados do mesmo. 

 

Como forma de validação do inventário final, o auditor acompanha as contagens que 

decorrem, e/ou realiza testes às contagens.  

1.4. Trabalho Efetuado 

 
Na fase de planeamento da auditoria, o revisor/auditor fez o levantamento e a análise do 

SCI da empresa, tendo concluído que a empresa possui um adequado controlo interno que 

facilita o trabalho de inventariação. Neste caso, a empresa utiliza o sistema de inventário 

permanente e realiza duas contagens periódicas, uma em maio e a outra em novembro. 

Este procedimento, facilita o controlo dos bens e se existirem alguns erros são facilmente 

detetados e corrigidos pela empresa, em tempo oportuno.  

Deste modo, é importante referir que após cada contagem periódica efetuada, a empresa 

envia para o revisor/auditor um relatório de inventário. Neste relatório é apresentada uma 

introdução, onde se indica o responsável das contagens, os colaboradores que estiveram 

presentes, a definição das equipas de contagem, a forma como a contagem foi efetuada e 

os itens contados (organizados por famílias). De notar, que as contagens são 

supervisionadas pelo Diretor Coordenador que não tem quaisquer funções na empresa. 

Por fim, o relatório é datado e assinado pelo diretor da empresa e pelo responsável das 

contagens efetuadas.  

Assim, a empresa efetuou contagens em novembro às calhas, chapas, tubos e ferro. Após 

isto, foi feita uma análise dos resultados verificados nas contagens, onde é identificado o 
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stock físico, o acerto em inventário e o resultado da diferença. Seguidamente, é 

apresentado um mapa com o resultado final onde foi feita uma análise das diferenças. 

Neste caso verificou-se, em termos quantitativos, um saldo positivo nas calhas, chapa e 

ferro, em relação aos tubos regista-se uma quebra, que se deve à troca de tubos. No ferro, 

é usual haver uma sobra, uma vez que este é faturado a peso teórico.  

A realização dos testes às contagens destina-se a confirmar a existência dos bens inscritos 

no inventário. Assim, o revisor/auditor assistiu à inventariação integral realizada em 

novembro. No dia 2 de janeiro o revisor/auditor deslocou-se ao armazém para realizar 

testes aos inventários em poder da empresa, nesta data, a fim de testar a concordância do 

inventário físico com o inventário contabilístico. 

O revisor/auditor através da listagem dos inventários que é fornecida pela empresa faz uma 

seleção (estatística ou não estatística) dos itens a testar. Após a seleção dos itens do 

inventário a serem testados, há que proceder à sua localização no armazém, verificação e 

contagem.  

Um funcionário do armazém da empresa acompanhou e auxiliou o revisor/auditor nesta 

tarefa efetuando as contagens/pesagens. Neste caso, o armazém está organizado de forma 

a que os bens sejam localizados de uma forma fácil e rápida, as chapas estão concentradas 

num local, os diversos tubos metálicos estão em estantes apropriadas e existem alguns 

tubos que devido à sua baixa rotatividade e grandes dimensões estão localizados ao fundo 

do armazém. Nos tubos metálicos existe, na maioria dos casos, uma etiqueta com as 

características do material que vem do fornecedor. No entanto, em alguns casos, a etiqueta 

é perdida e torna-se difícil identificar o bem em questão, até mesmo para as pessoas que 

trabalham no armazém, o que pode levar à troca de bens, erros ou distorções.  

Nas contagens dos tubos metálicos existe uma técnica que é utilizada para marcar os tubos 

que já foram contados, de modo a evitar duplicações; assim, utiliza-se um giz de cor 

diferente para marcar os tubos em cada uma das contagens efetuadas. Por exemplo, os 

tubos são contados uma vez e são riscados com giz de uma cor, se forem recontados ou 

contados por outra pessoa é usada outra cor, de forma a se perceber exatamente o que se 

está a contar.  
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Neste caso, verificaram-se algumas diferenças entre a quantidade de bens contados e os 

valores inscritos no inventário a 31 de dezembro. Foi solicitado à empresa o envio das 

entradas e saídas de bens do armazém entre 31 de dezembro e a data e hora em que o 

revisor/auditor procedeu ao teste às contagens. Assim, comprovou-se que a grande 

maioria das diferenças encontradas eram justificadas por entradas e saídas de material do 

armazém. As diferenças não justificadas anteriormente eram devidas a trocas de tubos, ou 

seja, no momento de selecionar os tubos encomendados pelo cliente e proceder ao seu 

envio são trocados tubos, devido às suas dimensões e características. Esta falha pode ser 

facilmente colmatada com uma identificação adequada e inequívoca dos tubos que estão 

nas estantes.  

1.5. Conclusões e Recomendações 

 
Verificaram-se pequenas diferenças, não significativas, entre as contagens efetuadas e o 

inventário contabilístico. Estas diferenças resultaram da troca de tubos no momento de 

preparar as encomendas dos clientes. 

Podemos concluir ainda, que o inventário apresentado no balanço à data de 31 de 

dezembro de 2013 está de acordo com inventário físico e com os respetivos registos 

contabilísticos, bem como o normativo aplicável.  

A nível de controlo interno, recomenda-se que a empresa organize as estantes de tubos 

metálicos com a identificação das características dos mesmos, para que estes estejam 

sempre identificados de forma inequívoca, para que não existam trocas de tubos. Os bens 

estão separados de acordo com as suas características, o que é um ponto forte e o que 

facilita a organização do armazém.  
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2. Tratamento dos saldos de terceiros através da circularização 
 

A circularização é um procedimento de auditoria que permite a obtenção pelo auditor de 

prova externa de auditoria, de forma direta, de uma terceira entidade, por meio de uma 

comunicação escrita.  

Este procedimento é importante para a obtenção de prova de auditoria relativa a asserções 

das demonstrações financeira em áreas como contas a receber e a pagar, saldos bancários, 

investimentos, financiamentos, obrigações e direitos da entidade. Normalmente esse 

procedimento é utilizado para confirmação de saldos pendentes. N entanto, pode também 

ser usado para verificar transações ocorridas ou saldos acumulados.  

O Revisor/auditor, ao fazer a circularização, vai obter respostas por parte de terceiras 

entidades que deve cruzar com a informação que já possui da empresa e verificar a 

concordância destas.  

A fiabilidade da prova recolhida depende da forma como o revisor/auditor aplica os 

procedimentos de auditoria e executa a avaliação das respostas obtidas. O auditor deve 

adequar a quantidade e qualidade da prova de auditoria ao risco desta área.  

Por fim, é de salientar que as confirmações externas, para além de serem muito úteis para 

o auditor obter prova adequada e suficiente, revelam-se eficazes na deteção de fraudes.  

2.1. Circularização de clientes  
 

2.1.1. Clientes 

 
O cliente é a pessoa ou entidade que adquire o bem ou a prestação de serviços, mediante 

o pagamento de um preço acordado entre as duas partes intervenientes na transação.  

Segundo a NCRF 20 – Rédito, o rédito proveniente da venda de bens ou prestação de 

serviços, deve ser reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as seguintes 

condições: 

 A entidade tiver transferido para o comprador os riscos e vantagens da 

propriedade dos bens ou a prestação de serviços; 
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 A entidade não mantenha envolvimento continuado de gestão, nem o controlo 

dos bens; 

 A quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade; 

 Seja provável que benefícios económicos fluam para a entidade; e 

 Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser 

fiavelmente mensurados.  

 

2.1.2. Objetivos de Auditoria 

 
O principal objetivo de auditoria para esta área é verificar se os saldos de clientes estão 

adequadamente mesurados e divulgados nas demonstrações financeiras. 

O revisor/auditor tem ainda como objetivo: 

 Verificar se as políticas e procedimentos contabilísticos, bem como, o controlo 

interno é adequado e está a ser aplicado corretamente; 

 Todos os réditos provenientes das vendas e prestações de serviços estão 

relacionados com a atividade principal da empresa; 

 Descontos, abatimentos e devoluções estão adequadamente mensurados e 

classificados;  

 Outros rendimentos e ganhos estão relacionados com a atividade principal da 

empresa e estão adequadamente mensurados e divulgados;  

 Os saldos das dívidas a receber respeitam efetivamente a direitos da empresa 

sobre o cliente e estão adequadamente mensurados e divulgados; e 

 Todas as restantes informações relevantes estão adequadamente divulgadas no 

anexo.  

 

2.1.3. Procedimentos de auditoria 

 
Os procedimentos de auditoria são as ferramentas que o auditor vai utilizar para atingir os 

objetivos definidos para a auditoria, nesta área específica. Antes de iniciar os 
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procedimentos de obtenção de confirmações, o auditor deve proceder ao levantamento 

dos procedimentos de controlo interno da empresa.  

A circularização de contas a receber permite obter prova fiável e relevante relativamente 

à existência do saldo numa determinada data e ao corte das operações. No entanto, 

normalmente não proporciona prova suficiente relacionada com a valorização.  

O revisor/auditor solícita à empresa que forneça o balancete com os saldos das contas a 

receber, e através deste faz a seleção dos saldos a circularizar. Pode realizar uma seleção 

aleatória, sem atender ao saldo do cliente, ou pode realizar uma seleção com base em 

critérios.  

Após a seleção dos saldos a circularizar, o auditor/revisor deve contactar a empresa 

auditada, para que esta, por carta ou correio eletrónico, contacte os clientes selecionados 

e proceda à circularização. 

No pedido de confirmações externas, o auditor pode pedir uma confirmação externa 

positiva ou negativa. No pedido de confirmação externa positiva o revisor/auditor solícita 

que a entidade externa confirme, ou não, a informação que é apresentada no pedido.  

Por outro lado, no pedido de confirmação externa negativa, o revisor/auditor apenas 

solicita que a entidade externa responda em caso de desacordo com a informação 

apresentada.  

Em ambos os casos existe risco para o revisor/auditor. Assim, no pedido de confirmação 

externa positiva o revisor/auditor corre o risco da entidade responder sem confirmar se a 

informação está correta, nestes casos o revisor/auditor não tem forma de saber se esta 

situação ocorreu.  

Por outro lado, no pedido de confirmação negativa, o revisor/auditor assume o risco de 

não haver prova explicita de que o destinatário recebeu o pedido ou de que não respondeu 

apesar das informações não estarem concordantes.  

Deste modo, é considerado pela DRA 505 que o pedido de confirmação negativa 

proporciona, por norma, prova menos fiável do que o uso de pedido de confirmação 
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positiva. Por fim, o revisor/auditor pode usar uma combinação de confirmações externas 

positivas ou negativas. 

Como resultado do contacto com os clientes, o auditor pode obter três situações: 

 Obter resposta concordante; 

 Obter resposta discordante; e 

 Não obter resposta. 

No caso de o auditor obter uma resposta concordante, verifica o extrato e a resposta e se 

não encontrar nenhum erro ou distorção, procede ao seu arquivo no dossiê de 

circularização.  

Por outro lado, caso obtenha uma resposta discordante tem que solicitar à contabilidade 

da empresa auditada a conciliação do saldo da conta. Os casos mais frequentes quando 

surgem diferenças, são mercadorias em trânsito e/ou pagamentos em trânsito. Por fim, no 

caso de não obter resposta, o auditor deve solicitar novamente à empresa que efetue um 

segundo pedido e caso este volte a não responder, deve efetuar procedimentos 

alternativos, admitindo que o saldo é significativo. Os procedimentos alternativos de 

auditoria devem proporcionar prova acerca das asserções que o pedido de confirmação 

visava proporcionar.  

A confirmação dos saldos de clientes é muito importante para o trabalho do auditor, sendo 

o meio que este tem de obter prova de que os valores inscritos como ativos no balanço 

existem, estão corretamente contabilizados e valorizados e representam efetivamente 

direitos da empresa.  

Deste modo, o revisor/auditor pode comprovar, por exemplo, que a empresa não está a 

registar saldos de clientes, resultante de “vendas fictícias”, de forma a aumentar o 

resultado obtido.  
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2.1.4. Trabalho Efetuado 

 
O revisor/auditor solicitou aos seus clientes o envio do balancete de clientes para dar início 

aos trabalhos de pedidos de confirmação externa. Após possuir esta informação, fez a 

seleção dos clientes que pretende circularizar.  

O revisor/auditor teve em consideração a utilização de dois métodos de amostragem: 

amostragem estatística e amostragem não estatística. No caso da amostragem estatística, 

esta é caracterizada por uma seleção aleatória dos itens da amostra e pelo uso da teoria 

das probabilidades para avaliar os resultados da amostra. Por outro lado, a amostragem 

não estatística é aquela que não apresenta as características da amostragem estatística.  

Para a seleção dos clientes a circularizar, neste caso, o revisor/auditor utilizou uma 

combinação entre amostragem estatística e amostragem não estatística. O revisor/auditor 

estabeleceu um saldo mínimo, 16.000€, a partir do qual todos os clientes são selecionados, 

estes são os clientes que apresentavam saldos mais significativos. Esta seleção foi feita com 

base no conhecimento do revisor/auditor da entidade, do negócio e do meio envolvente. 

Após selecionar os clientes mais significativos, o revisor/auditor fez uma seleção aleatória 

de mais 6 dos restantes clientes, com o auxílio de uma aplicação desenvolvida para o efeito 

no Microsoft Office Excel, de modo a obter uma amostra representativa da população. 

Após a seleção dos clientes a circularizar, a empresa enviou os pedidos aos clientes. À 

medida que recebeu as respostas, o revisor/auditor utilizou o DRAI (dossiê de 

revisão/auditoria informatizados) como ferramenta de auxílio no tratamento dos dados 

preenchendo o método de seleção e a folha de controlo (nº de controlo, designação do 

cliente e saldo). As respostas concordantes são arquivadas, enquanto que as discordantes 

são objeto de conciliação analisando o extrato segundo a contabilidade e o extrato segundo 

o cliente. Os resultados são registados num papel de trabalho, com vista à documentação 

da prova.  

Para os clientes que não responderam ao primeiro pedido de confirmação de saldo foi 

enviado um segundo pedido e no caso de se justificar um terceiro pedido. Nos casos em 

que o cliente não respondeu a nenhum destes pedidos o revisor/auditor aplicou 

procedimentos alternativos para confirmar os saldos.  
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Os procedimentos alternativos consistiram na solicitação à empresa de um extrato da 

conta corrente do cliente, verificar quais os movimentos que se encontram em aberto no 

final do ano, ver se correspondem ao saldo apresentado e proceder à verificação dos 

documentos que deram origem aos registos contabilísticos, de forma a comprovar que 

realmente a transação ocorreu.  

Adicionalmente, o revisor/auditor verificou também os movimentos do início do ano 

seguinte de forma a verificar os recebimentos relativos às faturas registadas em 2013. 

Assim, se o cliente efetuou um pagamento no ano seguinte é porque existia um saldo na 

sua conta corrente no final do exercício.  

2.1.5. Conclusões e Recomendações 

 
Na circularização de saldos de contas a receber de clientes, foram selecionados 48 clientes, 

obtendo-se 36 respostas das quais 26 foram concordantes. Em relação às respostas 

discordantes procedeu-se à reconciliação dos saldos.  

O revisou/auditor concluiu, que na maioria das respostas discordantes enviadas pelos 

clientes da MetalAv, Lda. as diferenças estavam em pagamentos de faturas registadas em 

2013 e efetuados nos últimos dias do ano, sendo registados pelo clientes em 2013 e pela 

empresa em 2014. O revisou/auditor concluiu também que algumas respostas 

discordantes resultam da contabilização errada dos adiantamentos por parte dos clientes. 

Relativamente aos clientes que não responderam efetuou-se procedimentos alternativos 

cujos resultados se revelaram satisfatórios.  

É recomendável que a empresa, nesta área, mantenha o bom controlo sobre os seus 

direitos de contas a receber por parte de clientes.  

2.2. Circularização de fornecedores  

 

2.2.1. Fornecedores 

 
Entende-se por fornecedor a empresa que presta serviços ou vende bens a outra empresa. 

As empresas estabelecem entre si as condições de compra/venda dos bens ou prestação 

de serviços e o pagamento do preço pela transação.  
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2.2.2. Objetivos de auditoria 

 
O principal objetivo de auditoria para esta área é verificar se os saldos de fornecedores 

estão adequadamente mesurados e divulgados nas demonstrações financeiras. O 

revisou/auditor tem ainda o objetivo de: 

 Verificar se as políticas e procedimentos contabilísticos bem como o controlo 

interno é adequado e está a ser aplicado corretamente; 

 Todos os gastos provenientes das compras estão relacionadas com a atividade 

principal da empresa; 

 Descontos, abatimentos e devoluções estão adequadamente mensurados e 

classificados;  

 Outros gastos e perdas estão relacionados com a atividade principal da empresa e 

estão adequadamente mensurados e divulgados;  

 Os saldos das dívidas a pagar respeitam efetivamente a obrigações da empresa 

para com os fornecedores e estão adequadamente mensurados e divulgados; e 

 Todas as restantes informações relevantes estão adequadamente divulgadas no 

anexo.  

2.2.3. Procedimentos de auditoria 

 
Para circularizar os saldos de contas a pagar a fornecedores, o procedimento de auditoria 

a adotar é muito semelhante ao adotado para a circularização de saldos de contas a receber 

de clientes, explorado no ponto anterior.  

A confirmação dos saldos de fornecedores é importante para o trabalho do revisor/auditor, 

sendo um meio que o revisor/auditor dispõe para obter prova de que os valores 

apresentados no passivo da entidade, estão corretamente contabilizados e valorizados.  

2.2.4. Trabalhos realizados 

 
O revisor/auditor, no decorrer do seu trabalho circularizou os saldos dos fornecedores da 

MetalAv, Lda. com o objetivo de confirmar os saldos das contas a pagar inscritos no balanço 

à data de 31 de dezembro de 2013. 
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O revisor/auditor solicitou à empresa que fornecesse o balancete com os saldos das contas 

a pagar a fornecedores, e através deste fez a seleção dos saldos a circularizar. O 

revisor/auditor selecionou os fornecedores com saldos de conta corrente iguais ou 

superiores a 5.000€ e com saldos acumulados iguais ou superiores a 20.000€. Para o 

método de seleção os critérios foram: saldos superiores a 16.031€ e com movimentos a 

crédito acumulados iguais ou superiores a 96.188€ e empresas relacionadas. 

O revisor/auditor deu a indicação dos fornecedores a circularizar à MetalAv, Lda. e esta 

enviou os pedidos aos fornecedores. O revisor/auditor tal como para a circularização de 

clientes optou pelo pedido de confirmação externa positiva.  

Deste modo, o revisor/auditor teve em atenção as respostas dos fornecedores, analisou-as 

e efetuou os devidos procedimentos de confirmação de saldos e acumulados de transações 

para a recolha de prova adequada e suficiente.  

2.2.5. Conclusões e recomendações 

 
Na circularização de saldos efetuada de contas a pagar a fornecedores, foram selecionados 

17 fornecedores, dos quais o revisor/auditor obteve 13 respostas, sendo 9 concordantes. 

Em relação aos fornecedores que não responderam efetuaram-se procedimentos 

alternativos que se revelaram satisfatórios.  

O revisor/auditor concluiu que existem fornecedores a apresentar respostas discordantes 

porque quando a MetalAv, Lda. efetua o pagamento das faturas num prazo inferior a 30 

dias fazem um desconto financeiro de 2%, sendo que o fornecedor contabiliza o pagamento 

sem considerar o desconto fazendo a regularização mais tarde.  

O revisor/auditor concluiu também, que na maioria das respostas discordantes enviadas 

pelos fornecedores da MetalAv, Lda. as diferenças estavam em pagamentos de faturas 

efetuados nos últimos dias do ano, sendo registados pelo fornecedor em 2014 e pela 

empresa em 2013.   

É recomendável que a empresa, nesta área, continue a manter o bom controlo sobre as 

suas contas a pagar a fornecedores, de forma a apresentar uma informação verdadeira e 

apropriada.  
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2.3. Circularização de Outros Devedores e Credores 

 
O revisor/auditor para além de circularizar os saldos de clientes e fornecedores da empresa 

procede também à circularização de outros devedores e credores.  

No caso da MetalAv, Lda. as contas de outros devedores e credores apresentavam saldos 

muito pequenos, pelo que não foi efetuada circularização. 

 

3. Realização de outros testes substantivos às áreas das 
Demonstrações Financeiras 

 
3.1. Testes Substantivos por ciclo 

 

A realização de testes substantivos é utilizada para confirmação de saldos e testar 

transações efetuadas pela empresa. Assim, o revisor/auditor recorre a este tipo de testes 

como forma de conseguir comprovar se os saldos das contas do balancete estão 

apresentados da forma adequada e pelo valor correto.  

Estes são também denominados por testes de pormenor de saldo, uma vez que o 

revisor/auditor faz a decomposição do saldo, procurando examinar a sua origem. 

  

Assim, o revisor/auditor vai desenvolver o seu trabalho de forma a testar se os saldos que 

são apresentados pela empresa no balancete espelham a realidade das transações 

efetuadas e se estão devidamente contabilizados e apresentados.  

Para além das circularizações a dividas a receber e a pagar foram realizados outros testes 

substantivos, que passamos a referir de seguida. 

 

3.1.1.  Meios Financeiros Líquidos (MFL) 
 

A área de MFL engloba as contas de caixa, depósitos à ordem, outros depósitos bancários 

e instrumentos financeiros, ou seja tesouraria imediata e aplicações de curto prazo. Estes 

são mensurados pelo seu valor presente ou justo valor. 

Os objetivos de auditoria para esta área são: 
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 Os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno relacionados 

são adequados e estão, de facto, a ser aplicados; 

 O saldo da conta de caixa apresentado no balanço representa apenas numerário 

ou meios líquidos de pagamento equivalentes, de propriedade da empresa; 

 Os saldos das contas de depósitos bancários apresentados no balanço 

representam efetivamente meios de pagamento existentes nas instituições de 

crédito em nome da empresa e se os mesmos estão adequadamente classificados 

no balanço; 

 Os saldos da conta outros instrumentos financeiros pertencem à empresa, estão 

devidamente valorizados e classificados no Balanço, e os respetivos resultados 

estão adequadamente mensurados, registados e classificados na demonstração 

dos resultados; e 

 Todas as informações pertinentes estão adequadamente divulgadas no anexo. 

 

Deste modo, os procedimentos de auditoria visam alcançar os objetivos propostos, sendo 

que o trabalho realizado vai ao encontro dos procedimentos de auditoria. Assim, o trabalho 

realizado pelo revisor/auditor para a área de MFL consistiu em: 

 rever as políticas contabilísticas adotadas pela empresa e o seu sistema de 

controlo interno. O revisou/auditor durante o acompanhamento que faz à 

empresa no decorrer do ano, atualiza o dossiê permanente de modo a ter todas 

as informações necessárias para a realização do seu trabalho, este é um 

procedimentos adotado para todos os ciclos; 

 efetuar a inspeção física ao saldo de caixa, no dia a que se referem as 

demonstrações financeiras, o que deu lugar ao preenchimento do papel de 

trabalho de decomposição do saldo de caixa; 

  circularizar todos os bancos por forma a validar os saldos de depósitos. Após obter 

a resposta de todos foram comparadas com os saldos inscritos nas reconciliações 

bancárias e o saldo do balancete. Foi verificada a reconciliação bancária de 

dezembro, feito o recálculo dos ajustamentos e verificação do saldo final. O 
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revisor/auditor verificou, ainda, no período subsequente, os movimentos 

pendentes à data das demonstrações financeiras; 

 O revisor/auditor testou a contabilização dos juros relativos aos saldos das 

diversas contas de depósitos bancários que vencem juros; e 

 Por fim, o revisor/auditor verificou se estavam devidamente divulgadas no anexo 

todas as situações relacionadas com a área de meios financeiros líquidos. 

 

Após a aplicação dos testes substantivos descritos, pode-se concluir que: 

 O “saldo físico” de caixa está de acordo com o que é apresentado no balancete e 

balanço, sendo que apenas continha notas e moedas nacionais: 

 Foram obtidas respostas de todos os bancos, o que não limitou o trabalho do 

auditor; 

 Verificou-se que as reconciliações bancárias bem como os movimentos no período 

subsequente, não apresentavam nenhuma divergência; e 

 Para esta área, as asserções das demonstrações financeiras alvo de testes, 

estavam corretas, não havendo nenhuma situação a ser referida nem na 

Certificação Legal das Contas (CLC) nem no Relatório de Conclusões e 

Recomendações de Auditoria (RCRA). 

 

3.1.2. Ativos Intangíveis e Ativos Fixos Tangíveis 

 

3.1.2.1. Ativos Intangíveis 
 

A NCRF 6 prescreve o tratamento dos ativos intangíveis referindo que apenas devem ser 

reconhecidos pela contabilidade se estiverem satisfeitas duas condições: se representarem 

um recurso controlado pela entidade resultante de acontecimentos passados e do qual se 

espera que fluam benefícios económicos futuros. Por norma, um ativo intangível é um ativo 

não monetário identificável sem substância física. No entanto, alguns podem ter substância 

física como é o caso dos discos de um software, da documentação legal ou de um contrato. 

Um ativo intangível pode ter vida útil definida ou indefinida, esta pode ainda ser finita ou 

infinita. Assim, apesar de por vezes ser possível saber quanto tempo é que este recurso 
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pode ser usado pela empresa, nem sempre isto acontece e, por vezes, é difícil fazer esta 

estimativa.  

Os objetivos de auditoria definidos para o trabalho a realizar na área dos ativos intangíveis 

são: 

• Os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno são adequados 

e estão, de facto, a ser aplicados; 

• Os ativos intangíveis são de propriedade da empresa e estão relacionados com a 

sua atividade; 

• As bases segundo as quais as contas de ativos intangíveis estão apresentadas no 

balanço estão de acordo com os procedimentos contabilísticos geralmente aceites 

e têm vindo a ser consistentemente aplicadas; 

• As amortizações efetuadas no exercício são adequadas e foram calculadas em bases 

aceitáveis e consistentes com as utilizadas em exercícios anteriores; 

• Os saldos das contas de amortizações acumuladas são razoáveis atendendo à vida 

útil esperada e ao valor residual; e 

• Todas as informações pertinentes estão adequadamente divulgadas no anexo. 

 

Face aos objetivos de auditoria definidos, os procedimentos de auditoria e o trabalho 

efetuado neta área foi o seguinte: 

 O revisor/auditor reviu as políticas contabilísticas adotadas pela empresa e o seu 

sistema de controlo interno, procedendo à atualização do dossiê permanente; 

 Verificou se existiam registos individuais dos bens dos ativos intangíveis; 

 Como se trata de uma auditoria recorrente, foi obtido o resumo do movimento 

ocorrido no exercício no investimento efetuado que, neste caso, confirmou que 

não houve nenhum investimento em ativos intangíveis no exercício de 2013. 

Assim, a MetalAv, Lda. apenas possui um ativo intangível que é um software com 

vida útil finita e definida sendo amortizado por um período de 3 anos; 

 Foram obtidos os mapas de amortizações e foi feita a verificação dos mesmos, 

confrontado com o valor das amortizações registadas no balancete; 
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 Foi verificado se existiam situações que pudessem ser conducentes à 

contabilização de impostos diferidos, o que não se verificou; 

 Nas demonstrações financeiras foi verificado que estes ativos estavam 

adequadamente apresentados; e 

 Verificou-se se estavam adequadamente divulgadas, no anexo, todas as situações 

relacionadas com a área de ativos intangíveis. 

Face ao trabalho que foi realizado, foram retiradas as seguintes conclusões: 

 A MetalAv, Lda. apenas possui um ativo intangível; 

 Foi confirmada a inexistência de qualquer aquisição de ativos intangíveis; 

 Os valores inscritos no balanço e demonstração dos resultados estavam de acordo 

com os registos contabilísticos efetuados; 

 No anexo estavam divulgadas todas as situações referentes a ativos intangíveis; e 

 Em suma, não há nenhuma recomendação a ser feita para esta área, sendo que 

nada foi referido na CLC nem no RCRA. 

 

3.1.2.2. Ativos Fixos Tangíveis 
 

Para os ativos fixos tangíveis, a NCRF 7 prescreve o tratamento contabilístico que deve ser 

dado a estes recursos da empresa. Os ativos fixos tangíveis apenas devem ser reconhecidos 

se for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros e que o custo seja 

mensurado com fiabilidade. No reconhecimento inicial de um ativo, a mensuração deve ser 

feita ao custo, que inclui o preço de compra, direitos de importação, impostos não 

reembolsáveis e quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em 

condições de utilização. Podem, ainda, ser incluídos os custos estimados de 

desmantelamento e remoção do ativo. Na mensuração subsequente a empresa deve optar 

pelo modelo do custo ou pelo modelo de revalorização, sendo que deve aplicar a política 

escolhida a toda a classe de ativos. 

Os objetivos de auditoria estabelecidos para a área de ativos fixos tangíveis são: 
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 • Os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno relacionados 

com os ativos fixos tangíveis são adequadas e estão, de facto, a ser aplicados; 

• Os ativos fixos tangíveis são propriedade da empresa, ou houve a celebração de um 

contrato de locação financeira, e estão relacionadas com a sua atividade; 

• As bases segundo as quais as contas de ativos fixos tangíveis estão apresentadas no 

balanço estão de acordo com normas contabilísticas aplicáveis e têm vindo a ser 

consistentemente aplicadas; 

• Os aumentos registados no período sob verificação representam efetivamente bens 

fisicamente construídos ou adquiridos; 

• Não existem débitos de contas de gastos que digam respeito a direitos que 

devessem ter sido capitalizados; 

• Os gastos e as depreciações acumuladas relativos a bens que tenham sido abatidos 

estão completamente retirados das respetivas contas; 

• As depreciações efetuadas no exercício são adequadas e foram calculadas em bases 

aceitáveis e consistentes com as utilizadas em exercícios anteriores; 

• Os saldos das contas de depreciações acumuladas são razoáveis atendendo à vida 

útil esperada e ao valor residual dos bens; e 

• Todas as informações pertinentes estão adequadamente divulgadas no anexo. 

Na área de ativos fixos tangíveis o trabalho realizado foi o seguinte: 

 Revisão das políticas contabilísticas adotadas pela empresa e o seu sistema de 

controlo interno, procedendo-se à atualização do dossiê permanente; 

 Análise do resumo do movimento ocorrido no exercício em ativos fixos tangíveis 

e teste de alguns itens. Assim, o revisor/auditor testou os valores mais 

significativos com os respetivos documentos de suporte, inspecionou fisicamente 

os itens testados e verificou a adequação das respetivas depreciações tendo em 

consideração o momento a partir do qual o ativo ficou disponível para utilização; 
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 Verificação da aplicação do critério geral de reconhecimento, ou seja, a 

probabilidade de obtenção de benefícios económicos futuros e mensuração fiável 

do montante do ativo; 

 Verificação dos gastos de reparação e manutenção de ativos fixos tangíveis, tendo-

se concluído que não existiu nenhuma manutenção de valor significativo que 

devesse ser capitalizada e depreciada consoante a vida útil remanescente do ativo; 

 Verificação da mensuração subsequente, tendo-se concluído que, neste caso, a 

empresa não optou pela revalorização de nenhum ativo; 

 Relativamente à listagem dos abates foi testada a venda de uma viatura, ocorrida 

durante o exercício, verificando-se os respetivos documentos de suporte. 

Procedeu-se à verificação da adequação das respetivas depreciações, tendo em 

consideração o mês da venda. Foi ainda verificada a existência de mais-valia 

contabilística e calculada a mais-valia fiscal. Posteriormente o revisor/auditor 

verifica, ainda, se esta mais-valia está refletida na declaração Modelo 22; 

 Análise dos mapas de depreciações; 

 Verificação da possível existência de situações conducentes à contabilização de 

impostos diferidos, o que não se verificou; 

 Elaboração do mapa de cobertura dos seguros sobre investimentos, através da 

verificação das apólices de seguro; e 

 Verificação da adequada divulgação no anexo de todas as situações relacionadas 

com os ativos fixos tangíveis. 

Após o trabalho de campo realizado, foram retiradas as seguintes conclusões: 

 Foi confirmada a existência de aquisição de ativos fixos tangíveis; 

 Os valores inscritos no balanço e demonstração dos resultados estavam de acordo 

com os registos contabilísticos efetuados; 

 No anexo estavam divulgadas todas as situações referentes a ativos intangíveis; e 

 Em suma, não há nenhuma recomendação a ser feita para esta área, sendo que 

nada foi referido na CLC e no RCRA. 
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3.1.3. Inventários 
 

Para além dos testes substantivos que são realizados às contagens físicas o revisor/auditor 

realiza outros testes à área dos inventários. Assim, os objetivos de auditoria para esta área 

são: 

• Os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno relacionados 

com os inventários são adequados e estão, de facto, a ser aplicados; 

• As quantidades em “stock” representam inventários de propriedade da empresa e 

localizados nos seus armazéns, em armazéns de terceiros, em trânsito ou à 

consignação; 

• As listas finais dos inventários estão devidamente compiladas e resumidas, 

aritmeticamente corretas e os seus totais são concordantes com os saldos das 

respetivas contas; 

• Os inventários estão valorizados de acordo com as normas aplicáveis, aplicados de 

uma forma consistente entre anos e ao mais baixo do custo ou do preço de 

mercado; 

• Os inventários com pouca rotação, defeituosos, deteriorados ou obsoletos, estão 

cobertos por perdas de imparidade adequadas; 

• Os inventários finais estão determinados em bases consistentes com as utilizadas 

em anos anteriores; 

• O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas refletido na 

demonstração de resultados respeita ao período sob exame, foi determinado de 

acordo com as normas aplicáveis, calculado de uma forma consistente com a 

utilizada no período anterior e está relacionado com os rendimentos e/ou 

inventários contabilizados no mesmo período; 

• Foram realizados adequados "cortes" de receção de mercadorias e matérias e de 

expedição de mercadorias e produtos vendidos; e 
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• Todas as informações pertinentes estão adequadamente divulgadas no anexo. 

Seguidamente é apresentada uma descrição do trabalho efetuado pelo revisor/auditor à 

área dos inventários: 

 Foram revistas as políticas contabilísticas adotadas e o sistema de controlo 

interno, de modo a verificar o funcionamento e a adequação deste à realidade da 

empresa; 

 Foram verificados os procedimentos relacionados com o “corte” de operações. 

Assim, em relação ao corte das operações de compra, à entrada do armazém, e de 

venda, à saída do armazém, o revisor/auditor verificou as últimas faturas do ano 

e as primeiras faturas do ano seguinte. Comprovando que as compras efetuados 

no ano deram entrada em armazém e que as vendas foram devidamente 

registadas, sendo que os itens do inventário devem estar registados no período 

contabilístico correto. O número de faturas analisadas foi de dez, cinco para testar 

o corte à entrada e outras tantas para testar o corte à saída do armazém. A seleção 

das faturas para a realização do teste foi sistemática, sendo que foram 

selecionadas sistematicamente as últimas faturas de compra de mercadorias, 

fazendo a ligação entre as faturas e a guia de entrada em armazém e a guia de 

remessa do fornecedor, quando existente. O processo para a verificação do corte 

à saída do armazém foi semelhante, selecionou-se de forma sistemática as últimas 

faturas de venda de 2013 e as primeiras faturas de venda de 2014, procedendo à 

sua análise; 

 Foram obtidas as listas finais dos inventários e sobre elas efetuaram-se os 

seguintes procedimentos: testou-se a exatidão aritmética das mesmas (somas e 

multiplicações) dando especial atenção às unidades de medida, verificou-se os 

totais das listagens. Aleatoriamente verificou-se se as quantidades constantes das 

listagens coincidiam com as quantidades apresentadas nas listas elaboradas 

aquando das contagens físicas e, por fim, verificou-se a coincidência entre as 

quantidades constantes das listas e as que foram testadas; 

 Selecionaram-se os itens do inventário com quantias totais mais significativas e, 

dos restantes, de forma aleatória, selecionaram-se outros itens para verificar se o 
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custo unitário constante nas listas finais dos inventários estava adequado. Após 

identificar as respetivas faturas de compras, estas foram localizadas e analisadas; 

 Obteve-se uma listagem de artigos sem movimento no exercício e o 

revisor/auditor realizou testes à recuperabilidade do custo dos bens inscritos no 

inventário. Esta é uma área muito subjetiva, uma vez que o revisor/auditor pode 

considerar que os bens estão em imparidade mas para a empresa ainda é possível 

recuperar o custo dos bens, apenas não consegue estimar o período de tempo em 

que isso ocorrerá. Deste modo, o revisor/auditor fez o cálculo da rotatividade dos 

bens em stock e verificou a existência de bens com uma rotatividade muito 

reduzida, sendo indicativo de probabilidade de se encontrarem em imparidade. 

Após perceber quais os bens que estavam nestas condições fez uma comparação 

com as perdas por imparidade registadas na contabilidade da empresa e calculou 

o reforço da perda por imparidade necessário; 

 Efetuou-se um teste à cobertura de seguros dos inventários; 

 Obteve-se as listagens finais dos inventários assinadas pelos responsáveis da 

empresa; 

 Verificou-se que o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 

refletido na demonstração dos resultados respeita ao período em exame, foi 

determinado de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis, foi calculado de 

uma forma consistente com a utilizada nos períodos anteriores e está relacionado 

com os inventários contabilizados no mesmo período.  

Tendo em conta os diferentes elementos que afetam o custo das mercadorias 

vendidas e matérias consumidas, inventário inicial e final, compras e 

regularizações, foram efetuados vários testes para validar o custo das mercadorias 

vendidas e matérias consumidas.  

O revisor/auditor fez a validação das existências iniciais de inventários através da 

sua validação no fim do exercício anterior. Através do teste às compras efetuadas 

no ano o auditor valida esta rúbrica e, por fim, através da validação do inventário 

final o auditor valida as existência finais de inventários. Foram ainda analisadas as 
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regularizações e a sua influência no custo das mercadorias vendidas e matérias 

consumidas; 

 Como a empresa utiliza o sistema de inventário permanente para a contabilização 

dos inventários, verificou-se que o custo das mercadorias vendidas e matérias 

consumidas traduz a realidade, através da análise e teste dos métodos de custeio 

de saídas utilizado; e 

 Verificou-se que estão adequadamente divulgadas no anexo todas as situações 

relacionadas com os inventários; 

Em consequência do trabalho realizado, foram retiradas as seguintes conclusões e 

recomendações para a área de inventários: 

 Foram encontrados itens do inventário com baixa rotação, obsoletos e danificados. Para 

os itens com baixa rotação há uma perda por imparidade constituída por 9.225€ que, no 

entanto, não é suficiente porque o valor total dos bens é de 23.200€. Contudo, dado 

que a materialidade definida para esta área é de 16.000€ e atendendo a que a empresa 

perspetiva ainda vir a vender estes bens, este facto não é materialmente relevante não 

afetando a opinião do revisor/auditor sendo apenas de relatar no RCRA. Os bens que se 

encontram obsoletos ou danificados são tubos que já estão dobrados, têm ferrugem ou 

estão amolgados; 

 Relativamente ao corte das operações de compras e vendas, os testes efetuados 

permitiram concluir não existirem diferenças significativas a registar. De igual forma, 

também não foram identificadas diferenças significativas na valorimetria dos 

inventários, ou seja, os inventários encontram-se contabilizados ao respetivo preço de 

custo; 

 Todas as políticas contabilísticas e procedimento contabilísticos para a área dos 

inventários estão a ser aplicados da melhor forma; 

 Após a cuidada análise das faturas de compra e o recálculo do respetivo custo de 

aquisição concluiu-se que não existem diferenças significativas. Algumas pequenas 

diferenças identificadas resultaram do aumento dos custos adicionais de compra, 
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compras a diferentes fornecedores, compra de menores quantidades, ausência ou 

diminuição de descontos comerciais, entre outros; 

 Em todas as vendas realizadas, o material que sai do armazém é acompanhado pela 

respetiva fatura de venda; e 

 Da análise efetuada à cobertura dos seguros, verificou-se que o seguro multirriscos pode 

não ser suficiente face à totalidade das mercadorias. Este facto por não ter 

materialidade suficiente é evidenciado no RCRA. 

 

3.1.4.  Clientes, recebimentos, vendas e prestações de serviços 

 
Para além da circularização que é efetuada aos saldos de clientes, existem outros 

procedimentos substantivos a realizar nesta área onde os objetivos de auditoria a atingir 

são: 

• Os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno relacionados 

com as vendas, prestações de serviços e dívidas a receber são adequados e estão, 

de facto, a ser aplicados; 

• O valor das vendas e das prestações de serviços respeita ao período em análise, 

sendo que: o saldo não está sobreavaliado através de créditos ilegítimos por via 

de vendas não efetuadas ou serviços não prestados, mercadorias não expedidas 

ou falsa faturação e não está subavaliado devido a vendas efetuadas ou serviços 

prestados no exercício mas diferidos para o exercício seguinte; 

• Os descontos, abatimentos, devoluções ou outras deduções a vendas ou prestações 

de serviços, estão adequadamente apresentados nas demonstrações financeiras; 

• As dívidas a receber apresentadas no balanço representam efetivamente créditos 

legítimos da empresa sobre terceiros; 

• Tais créditos estão apropriadamente valorizados e classificados no balanço; 
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• Os saldos das contas de perdas por imparidade acumuladas de dívidas a receber 

são adequados, de forma a cobrir possíveis prejuízos resultantes de dívidas 

incobráveis; 

• Os saldos das respetivas contas de credores por acréscimos de gastos e/ou 

provisões são adequados aos riscos que possam resultar de devoluções, 

descontos, abatimentos ou garantias; e 

• Todas as informações pertinentes estão adequadamente divulgadas no anexo. 

 

O trabalho do revisor/auditor na área de clientes, vendas e prestações de serviços e dívidas 

a receber é abrangente e correspondeu ao seguinte: 

 Foram revistas as políticas contabilísticas adotadas pela empresa e o seu sistema 

de controlo interno, procedendo à atualização do dossiê permanente; 

 Obteve-se o balancete de clientes em 31/12/2013, e foi testada a forma como o 

mesmo está elaborado, e foram investigados os saldos invulgares, saldos credores 

e as contas que não representem valores a receber; 

 Foi emitido um relatório preliminar sobre os ajustamentos para dívidas a receber 

efetuando-se o seguinte trabalho: através da listagem da antiguidade dos saldos 

foram identificados os clientes com problemas de cobrança, debatidos os 

problemas de cobrança com os responsáveis da empresa e analisadas as 

cobranças após a data do balanço, relativamente aos saldos em análise; 

 Foram identificadas as notas de crédito emitidas no exercício, verificando-se a 

existência de prova de conhecimento, por parte de cliente, da regularização do 

valor do IVA; 

 Foram verificadas as notas de crédito emitidas entre 31/12/2013 e o momento de 

término do trabalho de campo da auditoria para identificar se as mesmas se 

referem a vendas efetuadas antes de 31/12. Não foram detetados créditos 

invulgares emitidos no ano seguinte. Esta análise tem por objetivo detetar 

eventuais sobrevalorizações das vendas, no exercício em análise, sendo, no 

exercício seguinte, anuladas; 
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 Verificou-se que a empresa utilizava um correto tratamento contabilístico dos 

cheques pré-datados; 

 Avaliou-se a suficiência dos saldos das perdas por imparidade para dívidas de 

cobrança duvidosa, tendo-se verificado o cumprimento dos requisitos a nível 

fiscal; 

 Análise mensal das vendas, prestação de serviços e restantes rendimentos, 

comparativamente ao ano anterior; 

 Verificou-se se nas transmissões intracomunitárias a empresa validou o NIF e que 

a operação satisfaz os requisitos dispostos no Art.º 14.º do RITI; 

 Atestou-se, no que diz respeito às exportações, foram cumpridos os requisitos 

mencionados no Art.º 14.º do CIVA; 

 Relativamente aos adiantamentos de clientes, verificou-se a aplicação do disposto 

no Art.º 8.º do CIVA no que concerne à exigibilidade do imposto; e 

 Foi executada a análise da evolução das vendas e feita a comparação com a 

evolução do CMVMC; 

 

Deste modo, foram retiradas as seguintes conclusões do trabalho: 

  O volume de negócios da MetalAv, Lda. no exercício económico de 2013 foi de 

10.287.121,24€ registando-se um acréscimo relativamente ao ano anterior; 

 A conta de clientes registava um saldo global de 2.607.322,50€, em que 

535.781,45€ eram de cobrança duvidosa; 

 Os valores apresentados nas demonstrações financeiras estavam de acordo com 

os registos contabilísticos; 

 Em relação às notas de créditos verificou-se que nem todas se encontravam 

assinadas pelo cliente, pelo que não está provada a tomada de conhecimento por 

parte do cliente. No entanto, estas não são em número nem em valor significativo;  

 Recomenda-se que a empresa continue a manter o bom controlo sobre as dividas 

a receber de clientes e que procure obter os duplicados assinados de todas as 

notas de crédito emitidas. 

 



 

Página | 59  
 

3.1.5.  Acréscimos e Diferimentos 
 

Os efeitos das transações e dos acontecimentos são reconhecidos quando ocorrem sendo 

registados contabilisticamente e relatados nas demostrações financeiras nos períodos com 

os quais se relacionam. Este processo define-se como periodização económica. Assim, 

relativamente aos acréscimos podem existir devedores por acréscimos de rendimentos e 

credores por acréscimos de gastos, sendo que estas contas refletem rendimentos ou gastos 

referentes a 2013 mas que a empresa apenas recebe o documento em 2014 ou a transação 

recebimento ou pagamento apenas ocorre no ano seguinte, como é exemplo o pagamento 

das férias e subsídio de férias. 

Por outro lado, temos os diferimentos em que podem existir gastos a reconhecer e 

rendimentos a reconhecer resultantes de pagamentos e recebimentos ocorridos em 2013 

mas que dizem respeito a gastos e rendimentos referentes ao período seguinte, 

respetivamente. 

O trabalho que é efetuado nesta área dos acréscimos e diferimentos está muito 

relacionado com o trabalho que é efetuado em outras áreas, sendo que muitas das vezes 

este não é realizado separadamente.  

Quando o revisor/auditor deteta uma situação de acréscimo ou diferimento em qualquer 

área procede à análise e registo da situação, sendo que quando inicia esta área já verificou 

muitas das situações.  

Deste modo, os objetivos de auditoria para a área de acréscimos e diferimentos são: 

 Rever as políticas contabilísticas adotadas pela empresa e o seu sistema de 

controlo interno; 

 Obter o detalhe dos saldos desta conta: e 

 Comprovar a adequação dos saldos à realidade da empresa. 

Em relação ao trabalho efetuado pelo revisor/auditor este resume-se ao seguinte: 

Devedores por acréscimos de rendimentos 
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 Tendo em consideração os procedimentos efetuados nas restantes áreas de 

auditoria, verificou-se, com base na respetiva documentação de suporte, se a 

empresa especializou adequadamente os rendimentos a reconhecer no ano em 

análise, mas que só originarão recebimento(s) no(s) ano(s) seguinte(s); 

 Verificou-se se os saldos que transitaram do ano anterior de devedores por 

acréscimos de rendimentos foram adequadamente tratados; 

 Testou-se os cálculos aritméticos na determinação dos juros e outros rendimentos 

a receber; 

 Comparação do saldo da conta com o saldo do ano anterior, verificando a sua 

razoabilidade; 

Credores por acréscimos de gastos 

 Tendo em consideração os procedimentos efetuados nas restantes áreas de 

auditoria, verificou-se, com base na respetiva documentação de suporte, se a 

empresa especializou, adequadamente, os gastos a reconhecer no ano corrente 

mas que só originarão pagamento(s) no(s) ano(s) seguinte(s); 

 Verificou-se se os saldos que transitaram do ano anterior de credores por 

acréscimos de gastos foram adequadamente tratados; 

 Verificou-se a razoabilidade do montante contabilizado como estimativa dos 

encargos com férias respeitantes ao exercício, mas a pagar no exercício seguinte. 

Foi feita a comparação com o montante pago no próprio exercício, gasto do 

exercício anterior; 

 Verificou-se os extratos bancários do período subsequente, a fim de detetar 

débitos de juros com incidência no período. 

Gastos a reconhecer 

 Tendo em consideração os procedimentos efetuados nos restantes programas nas 

restantes áreas verificou-se se a empresa diferiu, adequadamente, as despesas 

que não são gastos do ano corrente mas sim do(s) ano(s) seguinte(s); 

 Avaliou-se se os saldos que transitaram do ano anterior de diferimentos de gastos 

foram adequadamente tratados; 
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 Preparou-se o mapa de trabalho com o desenvolvimento da conta e comparou-se 

com o saldo do ano anterior, testando a sua razoabilidade; 

 Verificou-se os cálculos aritméticos no que respeita à atribuição da quota-parte do 

gasto a cada exercício, avaliando a consistência dessa atribuição; 

Rendimentos a reconhecer 

 Tendo em consideração os procedimentos efetuados nas restantes áreas de 

auditoria, verificou-se, com base na respetiva documentação de suporte, se a 

empresa diferiu, adequadamente, os rendimentos que não são rendimento do 

ano corrente mas sim do(s) ano(s) seguinte(s); 

 Verificou-se se os saldos que transitaram do ano anterior foram adequadamente 

tratados; 

 Preparou-se o papel de trabalho com o desenvolvimento da conta e comparou-se 

o saldo inicial e final com os valores do ano anterior; 

 Verificou-se a consistência com o período anterior na classificação e registo das 

diferentes rubricas; 

 Analisou-se os cálculos aritméticos no que respeita à atribuição da quota-parte 

dos rendimentos a cada exercício; 

 Por fim, foi confirmado se estão adequadamente divulgadas todas as situações 

relacionadas com esta área. 

As conclusões e recomendações retidas do trabalho de campo efetuado são as seguintes: 

 Do exame efetuado aos acréscimos e diferimentos, não existem situações 

relevantes a assinalar; 

 Os seguros estão deviamente diferidos; 

 Os juros a receber estão devidamente periodizados, não havendo diferenças a 

relatar; 

 A estimativa de férias e subsídio de férias é razoável e está de acordo com a 

efetuada pelo revisor/auditor; 

 Da análise efetuada aos impostos diferidos, concluiu-se que estes estavam de 

facto bem calculados; 
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 Os valores inscritos no balanço estão de acordo com o trabalho realizado, e dizem 

de facto respeito a transações efetuadas e registadas pela empresa; 

 Todas as situações, que se referem a esta área, estavam devidamente divulgadas 

no anexo; e 

 Não há nenhuma situação a ser referida nem na CLC nem no RCRA. 

 

3.1.6. Fornecimentos e Compras 
 

Para além dos testes substantivos realizados para a confirmação de saldos de contas a 

pagar, o trabalho do revisor/auditor compreende ainda a realização de outros testes 

substantivos à área de fornecimentos e compras. 

Os objetivos de auditoria para a área de fornecimentos e compras são os seguintes: 

• Os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno relacionados 

com as compras de bens e serviços e dívidas a pagar são adequados e estão, de 

facto, a ser aplicados; 

• As compras de bens e serviços ocorreram, estão relacionados com a atividade da 

empresa, dizem respeito ao período sob exame e estão adequadamente 

apresentados na demonstração dos resultados; 

• Todas as responsabilidades significativas existentes ou incorridas à, ou até à, data 

a que se refere o balanço estão mensuradas, registadas e classificadas pelos seus 

valores apropriados; e 

• Todas as informações pertinentes estão adequadamente divulgadas no anexo. 

Após estarem definidos quais os objetivos a atingir, os procedimentos de auditoria e o 

trabalho de campo efetuado, para esta área, foi o seguinte: 

 Efetuou-se uma revisão das políticas contabilísticas adotadas pela empresa e o seu 

sistema de controlo interno; 

 Obteve-se os balancetes de fornecedores em 31 de dezembro e verificou-se se 

estavam adequadamente elaborados. Investigou-se os saldos invulgares, 

devedores, contas que não representem valores a pagar, entre outros; 
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 Confirmou-se que a empresa não possui letras a pagar; 

 Identificou-se as notas de crédito emitidas por fornecedores entre 31 de 

dezembro e o momento do trabalho de campo da auditoria e verificou-se se as 

mesmas se referiam a compras efetuadas antes do final do exercício. Testou-se a 

existência de créditos invulgares concluindo-se que não existiam; 

 Analisou-se as compras e os pagamentos efetuados no início do ano de 2014 não 

se tendo detetado a existência de passivos que não tenham sido registados no ano 

em análise; 

 Analisaram-se os valores mais significativos das contas de gastos selecionando-se 

as subcontas de fornecimentos e serviços externos por forma a constituir uma 

amostra representativa da população. Assim, além de outras, foram testadas, 

como sempre, as subcontas de ferramentas de desgaste rápido, conservação e 

reparação, contencioso e notariado, honorários e trabalhos especializados; 

 Efetuou-se a análise mensal das compras comparativamente com o exercício 

anterior investigando-se as flutuações significativas; 

 Efetuou-se uma análise à evolução das compras ao longo do exercício; 

 Verificou-se o prazo médio de pagamento a fornecedores concluindo que era 

adequado e não se verificou a existência de pagamentos em atraso em valor 

significativo; e 

 Verificou-se se todas as situações relacionadas com esta área se encontram 

adequadamente divulgadas no anexo. 

Deste trabalho resultaram as seguintes conclusões e recomendações: 

 Verificou-se a existência de gastos contabilizados com viagens efetuadas em que o 

documento de suporte de registo era o comprovativo impresso do site da 

companhia aérea. Deste modo recomenda-se, que nestas situações, a empresa 

solicite o envio de uma fatura. Esta situação foi referenciada no RCRA; 

 Em relação a documentos de despesas com refeições, verificou-se a existência de 

documentos que serviram de suporte ao registo contabilístico que não obedecem 

aos requisitos legais exigidos. Assim, recomenda-se que a empresa solicite a 
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emissão de documentos conforme o que é legalmente exigido e que não insira 

dados no documento manualmente. Esta situação foi referenciada pelo 

revisor/auditor no RCRA; 

 Verificou-se a existência de faturas-recibo em que a MetalAv, Lda. não efetuou a 

devida retenção, recomenda-se que se tenha mais atenção a este tipo de situações. 

Deste modo, esta situação foi referida no RCRA; 

 Os valores inscritos nas demonstrações financeiras estão de acordo com o trabalho 

realizado, e dizem de facto respeito a transações efetuadas e registadas pela 

empresa; e 

 Todas as situações, que se referem a esta área, estavam devidamente divulgadas 

no anexo. 

 

3.1.7. Gastos com Pessoal 
 

Os gastos com o pessoal incluem remunerações aos órgãos sociais e ao pessoal, 

indemnizações, benefícios pós-emprego, encargos sobre remunerações, seguro de 

acidentes de trabalho, gastos de ação social e outros gastos com o pessoal.  

No entanto, os gastos com benefícios pós-emprego e gastos de ação social não são muito 

frequentes. 

Os objetivos de auditoria definidos para a área de gastos com o pessoal, são os seguintes: 

• Os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno relacionados 

com o pessoal e outras contas a receber e a pagar são adequados e estão, de facto, 

a ser aplicados; 

• As transações que originaram saldos em pessoal estão relacionadas com a atividade 

da empresa, dizem respeito ao período sob exame e se estão adequadamente 

apresentados na demonstração dos resultados; 

• Todas as responsabilidades significativas existentes ou incorridas à, ou até à, data 

a que se refere o balanço estão mensuradas, registadas e classificadas pelos seus 

valores apropriados; 
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• Os saldos das contas de perdas por imparidade acumuladas de dívidas a receber 

são adequados, de forma a cobrir possíveis prejuízos resultantes de contas 

incobráveis; 

• Os gastos com o pessoal estão relacionados com a atividade da empresa, dizem 

respeito ao período sob exame e estão adequadamente apresentados na 

demonstração dos resultados; 

• Todas as responsabilidades significativas existentes ou incorridas à, ou até à, data 

a que se refere o balanço estão mensuradas, registadas e classificadas no mesmo 

pelos seus valores apropriados; e 

• Todas as informações pertinentes estão adequadamente divulgadas no anexo. 

Desta forma, o trabalho de campo efetuado para a referida área resume-se no seguinte: 

 Analisaram-se os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno 

relacionadas com os gastos com o pessoal para aferir se são adequadas e estão de 

facto a ser aplicadas; 

 Obteve-se o balancete das contas de gastos com o pessoal verificando-se que não 

existiam remuneração a pagar; 

 Verificou-se se existiam perdas por imparidade relacionadas com esta conta, o que 

não se comprovou; 

 Verificou-se que não existiam adiantamentos ao pessoal; 

 Obteve-se balancete analítico da conta de gastos com o pessoal, procedendo à sua 

análise detalhada; 

 Obteve-se a justificação dos saldos da conta " 638 - Outras operações com o 

Pessoal", estes respeitavam a formação profissional e a gastos com medicina no 

trabalho; 

 Verificou-se a não existência de gratificações; 

 Atestou-se que os gastos com o pessoal estão relacionados com a atividade da 

empresa, dizem respeito ao período sob exame e estão adequadamente 

apresentados na demonstração dos resultados; 

 Avaliou-se as retenções de imposto sobre o rendimento efetuadas; 
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 Atestou-se as obrigações de contribuições para a Segurança Social, que se 

encontravam sem divergências significativas; 

 Relativamente a dezembro, testou-se a adequação da periodização dos gastos do 

exercício, este teste está inteiramente relacionado com a área de acréscimos e 

diferimentos; 

 Efetuou-se o teste à razoabilidade dos gastos anuais com o pessoal, não se tendo 

registado uma diferença significativa; 

 Analisou-se detalhadamente o saldo da subconta "Seguros de acidentes de 

trabalho", verificando-se que este se encontrava adequado à realidade da 

empresa; 

 Efetuou-se uma análise individual e detalhada às subcontas de outros gastos com 

o pessoal e ajudas de custo, nomeadamente no que se refere a autorização, a 

natureza, necessidade e especialização do gasto; 

 Realizou-se um teste à razoabilidade do gasto anual com os encargos sobre 

remunerações; e 

 Verificou-se que estão adequadamente divulgadas no anexo todas as situações 

relacionadas com a área de gastos com o pessoal. 

 

Deste trabalho de auditoria realizado à área de gastos com o pessoal, não foram 

identificadas situações relevantes a serem relatadas na CLC e/ou no RCRA.  

 

3.1.8. Financiamentos Obtidos 
 

Para a empresa, os financiamentos podem ser obtidos de instituições de crédito e 

sociedades financeiras ou de outras entidades, como participações de capital, entidades 

em que a empresa detenha participação e outros financiamentos como a emissão de 

obrigações. 

Os objetivos de auditoria definidos para a área de financiamentos obtidos, são os seguintes: 
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• Os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno relacionados 

com financiamentos obtidos são adequados e estão, de facto, a ser aplicados; 

• Todas as responsabilidades significativas existentes ou incorridas à, ou até à, data 

a que se refere o balanço estão mensuradas, registadas e classificadas no mesmo 

pelos seus valores apropriados; e 

• Todas as informações pertinentes estão adequadamente divulgadas no anexo. 

Para a área dos financiamentos obtidos o trabalho efetuado no decorrer da auditoria foi o 

seguinte: 

 Foram revistas as políticas contabilísticas adotadas pela empresa e o seu sistema 

de controlo interno; 

 Procedeu-se à análise dos contratos de financiamento, bem como das atas da 

Assembleia Geral, onde constavam as decisões relativas aos compromissos 

assumidos e as condições em que os mesmos foram aprovados. Neste caso, a 

MetalAv, Lda. apenas possui um empréstimo de médio/longo prazo, no valor de 

450.000€; 

 Foram solicitadas informações às instituições financeiras, aos advogados e 

assessores financeiros sobre a natureza e condições dos financiamentos da 

empresa; 

 Verificou-se se os juros dos empréstimos obtidos foram devidamente 

especializados, o que está relacionado com a área de acréscimos e diferimentos; 

 Testou-se a razoabilidade dos custos com os financiamentos obtidos; 

 Obteve-se o plano financeiro e procedeu-se à sua análise verificando-se a 

adequação da divisão temporal dos empréstimos ou seja divisão em curto ou 

médio/longo prazo; e 

 Verificou-se se todas as situações referentes a esta área de financiamentos 

obtidos estavam devidamente divulgadas no anexo. 

Deste trabalho de auditoria realizado à área de financiamentos obtidos, não foram 

identificadas situações relevantes a serem relatadas na CLC e/ou no RCRA.  
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3.1.9. Propriedades de Investimento 
 

As propriedades de investimento caracterizam-se por propriedades detidas para obter 

rendas e/ou para valorização do capital (terreno, edifício ou parte de edifício). Uma 

propriedade de investimento não pode ser usada para uso na produção ou fornecimento 

de bens e serviços ou venda no decurso da atividade. Na mensuração inicial as 

propriedades de investimento devem ser mensuradas pelo seu custo. No entanto, na 

mensuração subsequente a empresa deve optar pelo modelo do justo valor ou pelo modelo 

do custo. Seja qual for o modelo escolhido pela empresa, é exigido que esta determine o 

justo valor das propriedades de investimento, seja com a finalidade de mensuração ou de 

divulgação. A NCRF 11 estabelece o tratamento contabilístico das propriedades de 

investimento. 

Para a área de propriedades de investimento, os objetivos de auditoria a atingir são os 

seguintes: 

• Os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno relacionados 

com as propriedades de investimento são adequados e se estão, de facto, a ser 

aplicados; 

• Os bens representativos de propriedades de investimento são de propriedade da 

empresa e estão em seu poder; 

• As propriedades de investimento estão valorizados de acordo com os normativos 

aplicáveis; 

• As propriedades de investimento e os respetivos resultados estão apropriadamente 

classificados e descritos nas demonstrações financeiras; 

• Os ganhos ou as perdas provenientes da alienação de tais ativos estão 

adequadamente contabilizados; 

• Estão cumpridas todas as disposições legais em vigor; e 

• Todas as informações pertinentes estão adequadamente divulgadas no anexo. 
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O trabalho de auditoria efetuado para esta área de propriedades de investimento foi o 

seguinte: 

 Revisão das políticas contabilísticas adotadas pela empresa e o seu sistema de 

controlo interno; 

 Como se trata de uma auditoria recorrente, obteve-se o resumo do movimento 

ocorrido no exercício nas propriedades de investimento da empresa, sendo que 

se verificou a existência de uma única propriedade de investimento, um armazém 

destinado ao arrendamento no valor de 75.000€; 

 Verificou-se se a propriedade de Investimento estava adequadamente classificada 

contabilisticamente; 

 Para a propriedade de investimento a empresa fez a mensuração inicial pelo custo, 

sendo que continua a aplicar este método na mensuração subsequentemente. No 

entanto, a empresa não realizou a avaliação da propriedade de investimento, para 

efeitos de divulgação; 

 Verificou-se que não existiam dispêndios subsequentes com a propriedade de 

investimento; 

 Verificou-se a existência de um seguro para a propriedade de investimento que se 

encontrava adequado; 

 Analisou-se detalhadamente os aspetos fiscais relacionados com as propriedades 

de investimento; e 

 Verificou-se se foram efetuadas as divulgações requeridas pela NCRF 11 sobre as 

propriedades de investimento. 

Por fim, em relação às conclusões e recomendações para esta área de propriedades de 

investimentos, identificaram-se as seguintes: 

 Em termos contabilísticos, a propriedade de investimento e as transações 

efetuadas estão adequadamente contabilizadas;  

 A empresa não efetuou a avaliação, por uma entidade creditada e independente, 

da sua propriedade de investimento, para efeitos de divulgação do justo valor, o 

que deu origem a uma reserva na CLC; e 
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 Recomenda-se que a empresa proceda à avaliação da propriedade de 

investimento, por uma entidade creditada e independente.  

 

3.1.10. Estado e Outros Entes Públicos 
 

A área de Estado e Outros Entes Públicos inclui impostos sobre o rendimento, retenções de 

impostos sobre o rendimento, imposto sobre o valor acrescentado, contribuições para a 

segurança social e outros impostos. Esta é uma área abrangente, devido à grande 

quantidade de declarações que a empresa tem que enviar para a Autoridade Tributária e 

Segurança Social.  

Os objetivos de auditoria definidos para a área de Estados e Outros Entes Públicos são: 

 Os procedimentos contabilísticos e as medidas de controlo interno relacionados 

com o estado e outros entes públicos são adequados e estão, de facto, a ser 

aplicados; 

 A empresa não é devedora por atraso no respetivo pagamento, ao Estado e à 

Segurança Social, de contribuições e impostos; 

 Os pagamentos por conta e especial por conta de IRC foram bem calculados e 

entregues ao Estado; 

 A estimativa de imposto sobre o rendimento foi feita adequadamente; 

 A empresa possui as declarações relativas ao agregado familiar dos seus 

empregados; 

 A empresa possui os registos individuais de remunerações e retenções (Art. 119.º 

CIRS); 

 O saldo de impostos retidos, IVA, segurança social e Imposto do Selo dizem 

respeito aos períodos de imposto respetivos e  os pagamentos têm sido efetuados 

nas respetivas datas; e 

 Todas as informações pertinentes estão adequadamente divulgadas no anexo. 
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Por sua vez, o trabalho que foi efetuado para a área de Estado e Outros Entes Públicos, 

resumidamente, foi o seguinte: 

 Foram revistas as políticas contabilísticas adotadas pela empresa e o seu sistema 

de controlo interno e procedeu-se à devida atualização do dossiê permanente; 

 Verificou-se se os pagamentos por conta de IRC foram corretamente calculados e 

que a empresa não estava sujeita a pagamento especial por conta; 

 Avaliou-se a adequada contabilização da estimativa para imposto sobre o 

rendimento; 

 Procedeu-se à análise da declaração Modelo 22, (trabalho realizado após a 

emissão da CLC); 

 Analisou-se a declaração IES (trabalho realizado após a emissão da CLC); 

 Efetuou-se a decomposição do saldo das contas Estado e Outros Entes Públicos; 

 Verificou-se se a empresa possui as declarações relativas ao agregado familiar dos 

seus empregados, para efeitos de retenção de IRS; 

 Verificou-se se a empresa procedeu à confirmação do número de contribuinte dos 

fornecedores e clientes intracomunitários, para efeitos de IVA; 

 Efetuaram-se testes ao IVA através da verificação trimestral, confrontando as 

declarações com os registos contabilísticos; 

 Testou-se a razoabilidade do IVA liquidado e do IVA deduzido, bem com as 

respetivas regularizações; 

 Verificou-se se as faturas relacionadas com transmissões intracomunitárias 

tinham inscrito o motivo da isenção (n.º 1 do art.º 14º do RITI). Verificou-se 

também se ocorreram “transmissões intracomunitárias” sem que tivesse havido 

movimentação física dos bens para fora do território nacional; 

 Verificou-se se o saldo de impostos retidos, IVA, Segurança Social e Imposto do 

Selo diziam respeito aos períodos de imposto respetivos. Verificou-se também os 

pagamentos e as respetivas datas do pagamento; 

 Na empresa, pediu-se para consultar on-line a sua situação tributária, dívidas, 

declarações em falta no portal das finanças; e 
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 Analisou-se se estavam adequadamente divulgadas, no anexo, todas as situações 

relacionadas com a área de Estado e Outros Entes Públicos. 

 

3.1.10.1. Auditoria à declaração modelo 22 

 
A Modelo 22 é uma declaração periódica de rendimentos relativos ao imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas. É através do preenchimento desta declaração que as 

empresas vão apurar o seu lucro ou prejuízo fiscal, perante a Autoridade Tributária e 

Aduaneira (ATA). Assim, o preenchimento da declaração Modelo 22 é efetuado através da 

internet, no sítio da ATA, e a sua entrega deve ser efetuada até ao último dia útil do mês 

de maio. A declaração respeita a rendimentos obtidos no exercício económico anterior. 

Após o término do prazo de entrega as empresas ficam sujeitas ao pagamento de coimas 

uma vez que constitui uma infração tributária.  

O objetivo de auditoria para a análise á declaração Modelo 22, é verificar se esta foi 

corretamente preenchida e entregue pela empresa. Assim, o revisor/auditor procedeu à 

análise da declaração preenchida pela empresa e verificar se esta foi entregue/enviada no 

prazo devido. Assim, este trabalho efetuado pelo revisor/auditor é posterior à emissão da 

CLC e do RCRA. 

O revisor/auditor antes de proceder à análise da declaração Modelo 22, já fez no decorrer 

do seu trabalho a sua própria estimativa de imposto sobre o rendimento do período, com 

base nos dados fornecidos pela empresa. Assim, o revisor/auditor efetua o mesmo 

processo, faz o seu preenchimento da declaração e compara a sua estimativa com a 

declaração que foi preenchida pela empresa.  

Consequentemente, o revisor/auditor pode encontrar duas situações. As declarações 

podem ser concordantes ou apresentar diferenças não materialmente relevantes ou, por 

outro lado, apresentarem diferenças significativas. 

No caso de as declarações serem concordantes, ou apenas conterem pequenas diferenças 

não materialmente relevantes, o revisor/auditor valida a declaração Modelo 22. Por outro 

lado, se a declaração contiver erros considerados significativos, quer a nível de 
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preenchimento de campos quer a nível de valores, o revisor/auditor alerta a empresa para 

essa situação de modo a esta poder tomar uma decisão.  

No caso específico da MetalAv, Lda., a declaração Modelo 22 estava concordante com a do 

auditor e foi entregue dentro do prazo. Assim sendo, o revisor/auditor validou a 

declaração. 

3.1.10.2. Auditoria à IES – Informação Empresarial Simplificada 

 
A Informação Empresarial Simplificada é uma entrega de informações declarativas de 

natureza contabilística, fiscal e estatística. Esta declaração é entregue por via eletrónica.  

Antes da criação da IES, as empresas tinham que prestar estas mesmas informações mas 

através de meios diferentes. Atualmente as empresas conseguem prestar informações a 

quatro entidades diferentes, Conservatória do Registo Comercial, Administração Fiscal, 

Instituto Nacional de Estatística e Banco de Portugal, através do envio de uma única 

declaração. 

A IES apresenta algumas vantagens para as empresas, tais como: vida das empresas mais 

simplificada, redução de custos, economia mais transparente e competitiva e informação 

estatística abrangente a todas as empresas. A IES é constituída pela folha de rosto e os seus 

respetivos anexos. 

Os formulários da IES são entregues através do portal da ATA ao Ministério das Finanças. A 

IES apenas tem como objetivo a prestação de informação contabilísticas e fiscal, não tem 

por objetivo a liquidação e cobrança de impostos. 

A IES deve ser entregue pelos Técnicos Oficiais de Contas das empresas ou os seus 

representantes legais até ao 15º dia do 7º mês seguinte à data de fecho do período 

económico. A não entrega da IES implica a aplicação de uma sanção à empresa. 

O principal objetivo de auditoria para o trabalho que é feito com a IES, é verificar se esta 

declaração está devidamente preenchida, mediante a informação que o revisor/auditor 

dispõe.  
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Assim, o revisor/auditor para além de verificar se a informação que está vertida na 

declaração está correta terá também de verificar se toda a informação que foi divulgada 

pela empresa nas demonstrações financeiras está apresentada na IES, sendo que este 

trabalho é efetuado após a emissão da CLC e do RCRA. 
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4. Elaboração das conclusões e recomendações 

 
Após a realização do trabalho de campo e da recolha de prova adequada e suficiente, o 

revisor/auditor tem que proceder à elaboração das conclusões e recomendações, de forma 

a dar conhecimento à empresa do trabalho que foi efetuado e recomendar formas de 

melhorar os procedimentos efetuados, que segundo o revisor/auditor não são executados 

da forma mais adequada. 

4.1. Conclusões e Recomendações 

 
As conclusões retiradas pelo revisor/auditor do trabalho efetuado devem espelhar a 

realidade das situações encontradas no decorrer do trabalho de campo. As conclusões são 

o desfecho do trabalho executado pelo revisor/auditor, onde este vai “colocar no papel” 

as situações que devem ser alvo de consideração por parte da empresa.  

Por outro lado, as recomendações são as situações que o auditor recomendou que a 

empresa tenha em atenção, que melhor ou modifique o processo de as executar.  

4.2. Trabalho Realizado 

 
Durante todo o processo de auditoria, o revisor/auditor vai anotando nos papéis de 

trabalho específicos as suas conclusões e recomendações por cada área de trabalho. Esta 

metodologia permite ao revisor/auditor ser mais eficaz e eficiente, uma vez que no 

momento de emitir a sua opinião tem toda a informação centralizada reduzindo, assim, a 

probabilidade de esquecimento de alguma situação.  

Assim, com base nas conclusões e recomendações efetuadas em cada uma das áreas o 

revisor efetua uma compilação das situações encontradas, fazendo a seleção das mesmas, 

ou seja, o revisor/auditor seleciona as conclusões que afetam a sua opinião ou que são 

materialmente relevantes e estas são colocadas na CLC. Por outro lado, as situações que 

não têm materialidade e as recomendações são incluídas no RCRA. 
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5. Redação dos Relatórios 
 

5.1. Relatórios 

 
O revisor/auditor vai emitir dois tipos de relatórios, a CLC e o RCRA. 

Segundo o artigo 44º, nº2 do Decreto-Lei 487/99 de 16 de novembro, a CLC exprime a 

opinião do ROC de que as demonstrações financeiras apresentam ou não, de forma 

verdadeira e apropriada, a posição financeira da empresa, bem como o resultado das suas 

operações, relativamente à data ou período a que as mesmas se referem.  

A CLC, pode apresentar-se sob a forma de modelo simples ou modelo modificado. O 

modelo simples, também conhecido por opinião limpa, é constituído por título, parágrafo 

da introdução, parágrafo das responsabilidades, parágrafo do âmbito, parágrafo da 

opinião, data do relatório de revisão/auditoria, assinatura e nome do revisor.  

No parágrafo da introdução deve constar a identificação da entidade, das demonstrações 

financeiras alvo de exame, qual o objetivo do exame, período a que se refere e a indicação 

dos valores mais significativos das demonstrações financeiras alvo de exame por parte do 

revisor/auditor. Por sua vez, no parágrafo das responsabilidades, deve constar a 

responsabilidade do órgão de gestão pela preparação e apresentação das demonstrações 

financeiras, adoção de critérios e políticas contabilísticas adequadas e pela manutenção de 

um sistema de controlo interno adequado, bem como a responsabilidade do revisor oficial 

de contas por expressar uma opinião profissional e independente. Por fim, no parágrafo do 

âmbito, deve constar todo o cumprimento das normas da OROC, descrição resumida do 

exame realizado, verificação da concordância do relatório de gestão com as demonstrações 

financeiras, e declaração sobre se o exame efetuado proporciona ou não base aceitável 

para a emissão de opinião.  

O modelo modificado apresenta, para além dos componentes do modelo simples, enfases 

e/ou reservas. As enfases resultam de matérias que não afetam a opinião do auditor por 

outro lado, as reservas afetam a opinião do auditor.  
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Para além destes modelos, o revisor oficial de contas pode ainda emitir uma escusa de 

opinião, emitir uma opinião adversa ou impossibilidade de certificação.  

Em relação ao Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria, este deve ser 

escrito de forma clara e objetiva, em relação às matérias abordadas por forma a facilitar a 

comunicação com o órgão de gestão, uma vez que este pode tomar decisões em função do 

relatório apresentado pelo auditor.  

No RCRA são incluídas matérias que não dão origem a enfases nem a reservas, ou seja são 

matérias que por não serem materialmente relevantes não foram incluídas na CLC. 

Assim, o RCRA tem o objetivo de comunicar à gestão as conclusões do trabalho de auditoria 

e recomendar que a empresa altere ou melhore determinados procedimentos internos. 

Neste relatório é evidenciado o trabalho executado, o período em análise e os normativos 

subjacentes ao trabalho do auditor. Inclui um parágrafo com uma breve e resumida 

descrição do trabalho que o revisor/auditor executou (reuniões com a gerência, leitura das 

atas, apreciação das políticas contabilísticas, conformidade das demonstrações financeiras 

com os registos contabilísticos, análise do sistema de controlo interno, realização de testes 

substantivos, entre outros). Na sequência do trabalho do revisor/auditor, relata alguns 

aspetos, não incluídos na CLC, mas que devem ser tidos em consideração pela empresa.  

5.2. Trabalhos Realizados 

 
Deste modo, para a CLC o revisor/auditor redigiu, no modelo criado para o efeito, as 

matérias com materialidade que devem constar neste relatório. Assim, esta CLC contém 

uma reserva devido ao facto da empresa não divulgar o justo valor da propriedade de 

investimento que detém. A reserva foi redigida da seguinte forma: 

 “A Sociedade possui, no seu ativo, uma propriedade de investimento, no montante de 

cerca de 75.000 euros que, de acordo com a nota 2 do anexo, está mesurada pelo modelo 

do custo. A Sociedade não divulga, no anexo, o justo valor desta propriedade de 

investimento, de acordo com a NCRF 11.” 

Em relação à opinião do revisor/auditor, esta foi expressa do seguinte modo: 
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“Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos da situação descrita no parágrafo nº 7 acima, 

as referidas demonstrações financeiras individuais apresentam de forma verdadeira e 

apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da 

MetalAv, Lda. em 31 de dezembro de 2013, o resultado das suas operações, as alterações 

no capital próprio e os fluxos de caixa do exercício findo naquela data, em conformidade 

com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.” 

Relativamente ao RCRA, o revisor/auditor inseriu neste relatório as matérias que não 

tinham materialidade suficiente para estarem contempladas na CLC. Deste modo, as 

matérias incluídas neste relatório foram as seguintes: 

“É apresentado um saldo na conta de Vendas a Dinheiro a receber no valor de 5.530 euros. 

Este valor tem vindo a decrescer nos últimos anos, recomendamos que se mantenha o 

esforço para efetivar esta redução.” 

“Os inventários contém itens de 23.200 euros sem movimento, a perda por imparidade 

constituída é de 9.255 euros, assim recomendamos que haja um reforço do valor da perda 

por imparidade.” 

 “A empresa contabiliza gastos com viagens em que o documento utilizado é a impressão 

através do site da companhia aérea da compra do bilhete eletrónico. A empresa deve 

solicitar, nestes casos, a emissão da respetiva fatura.  

 “Verificamos que existem alguns documentos de despesas, nomeadamente com refeições, 

que têm parte do conteúdo obrigatório destes documentos escrito manualmente. 

Lembramos que no presente ano de 2013 todos os elementos constantes das faturas que 

sejam emitidas por meios informáticos devem ser impressos mecanicamente não sendo 

possível inscrever esses dados manualmente.” 

Para além das conclusões e recomendações apresentadas anteriormente, o revisor/auditor 

relata ainda algumas situações que dada a sua relevância e significado, como sejam os 

aspetos do controlo interno, de contabilidade e/ou de informação de gestão, devem ser 

tidas em conta pelo órgão de gestão, nomeadamente: 
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 “Na análise ao processo de venda, verificamos que nem todas as notas de crédito se 

encontravam assinadas (nº 5 do art. 78º CIVA). Recomendamos que a empresa faça um 

esforço para não se verificar esta situação.”  

“De acordo com os documentos que nos foram disponibilizados, verificamos que a empresa 

possui um seguro multirriscos que cobre perdas por sinistros em diversos bens da empresa. 

Tal como consta nos referidos documentos, concluímos que o seguro não cobre, na 

totalidade o valor das existências tal como consta no balanço a 31 de dezembro. 

Recomendamos a análise da situação.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 80  
 

6. Outros trabalhos realizados 
 

O revisor/auditor emite um relatório trimestral, baseado na análise dos balancetes 

facultados pela entidade, em que faz uma análise comparativa do balanço e da 

demonstração dos resultados com o período homólogo e uma análise de um conjunto de 

indicadores económico-financeiros, com o objetivo de identificar variações significativas 

que possam servir de indicadores para a execução do seu trabalho. 

Assim, o revisor/auditor inseriu os balancetes mensais no programa utilizado e fez a análise 

trimestral destes. Elaborou um mapa para comparação do balanço de 31 de março de 2013 

com o de 31 de dezembro de 2012 e outro em que é feita a comparação da demonstração 

dos resultados a 31 de março de 2013 com a de 31 de março de 2012. Após estar compilada 

esta informação, o revisor/auditor analisa e investiga as diferenças encontradas.  

De seguida, o revisor/auditor fez a análise de um conjunto de indicadores económico-

financeiros. Estes indicadores e rácios permitiram ao auditor ter uma visão da posição 

financeira e evolução da MetalAv, Lda.. Permitiram também estabelecer relações entre os 

indicadores e estudar a sua razoabilidade no contexto económico da entidade. 

Após ter feito a análise comparativa e a análise dos indicadores e rácios, o revisor/auditor 

emitiu o relatório com as reflexões do auditor sobre a informação vertida nos balancetes 

pela MetalAv, Lda.  

O revisor/auditor fez a análise das vendas e outros rendimentos e das compras e gastos, 

tecendo algumas reflexões e estabelecendo uma relação entre a informação. Analisou se o 

fundo de maneio é suficiente para cumprir as necessidades de tesouraria da entidade. Por 

fim, o revisor/auditor no seu relatório trimestral incluiu uma estimativa dos resultados da 

MetalAv, Lda..  

Foi permitido acompanhar este trabalho de auditoria, uma vez que o estágio curricular 

terminou a 2 de junho, o que significa que o ano económico das empresas já vai a meio e 

que o revisor/auditor já terminou o processo de certificação das contas e emissão dos 

relatórios.  
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7. Discussão teórica das atividades desenvolvidas no estágio 
 

As três temáticas em que mais informação existe para se poder fazer uma discussão teórica 

das atividades desenvolvidas no estágio são a inventariação, circularização de saldos de 

contas a receber e a pagar e os PA. 

Em relação à inventariação é importante referir qual a sua relevância no contexto da 

prestação de informação por parte da empresa. Assim, os aspetos mais relevantes são: 

 Saber o stock que se encontra no armazém para não comprometer as encomendas 

de clientes e evitar gastos desnecessários de compras de material a fornecedores 

quando este ainda existe em quantidade suficiente no armazém. 

 Permitir à empresa analisar a quantidade de bens em stock mais adequada em 

função das vendas efetuadas. 

 Controlar os bens danificados, estragados ou obsoletos. 

 Identificar as perdas ou quebras. 

 Identificar os erros ou distorções, fraudes ou roubos. 

 Identificar os custos de armazenagem. 

 Verificar se os procedimentos e equipamentos de armazenagem são os mais 

adequados para os produtos. 

 Controlar a localização dos bens da empresa. 

 Identificar as falhas no sistema de controlo interno. 

Uma má inventariação pode causar: 

 Erros e distorções nas demonstrações financeiras. 

 A não apresentação de uma imagem verdadeira e apropriada. 

 Falha no cumprimento das obrigações fiscais. 

 Perda de tempo e dinheiro. 

 Informação errada para a tomada de decisão. 

É de salientar que em termos teóricos há um reforçar da importância da inventariação em 

que, caso a empresa cumpra com todos os requisitos está a apresentar a melhor imagem 
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possível e tirar o máximo de partido dos seus recursos. No entanto, as questões práticas 

são muito mais complexas do que isso, dado que, atendendo às características da atividade, 

dimensão da empresa, complexidade e volume de transações efetuadas nem sempre é 

possível, e por vezes é impossível, cumprir com tudo o que os conceitos teóricos 

apresentam.  

A circularização de saldos de contas a receber e de contas a pagar representa um meio de 

obtenção de prova importante para o revisor/auditor. Assim, o pedido de confirmação de 

saldos permite ao auditor obter uma prova externa para o teste que está a efetuar. Sendo 

que é conferida maior fiabilidade a uma prova obtida externamente do que a uma prova 

interna. Dos vários tipos de pedido de confirmação existentes, e já apresentados 

anteriormente, há uns que apresentam maior risco para o trabalho de auditoria.  

Deste modo, a utilização do pedido de confirmação de saldo positiva, pode apresentar 

algum risco para o trabalho do revisor/auditor, uma vez que a empresa envia as cartas do 

pedido de confirmação de saldos para os seus clientes e fornecedores, com a menção do 

saldo constante na sua contabilidade. Deste modo, um cliente menos cuidadoso, pode 

apenas dizer que concorda com o saldo sem olhar para ele. Este tipo de ação pode 

influenciar o trabalho de auditoria, conferindo-lhe um maior risco. Por outro lado, para os 

fornecedores é enviado um pedido de confirmação de saldo e solicitado o envio de um 

extrato.  

Quanto aos PA, estes foram mais usados na fase de planeamento de auditoria e revisão 

global. São pontualmente utilizados na fase intermédia como procedimentos substantivos.  

Concluiu-se que os PA são importantes na fase de planeamento para o revisor/auditor 

analisar as variações ocorridas, identificar potenciais áreas de risco, definir testes a efetuar 

e fazer o cálculo da materialidade a aplicar na auditoria. Por sua vez, são importantes na 

fase de revisão global porque proporcionam uma visão global do trabalho, não assumindo 

uma posição muito importante na fase de recolha de evidência. 

Confrontando estas conclusões retiradas do trabalho efetuado com as conclusões retiradas 

dos cinco estudos empíricos analisados, podemos concluir que tal como nos estudos 

realizados, o revisor/auditor utiliza mais os PA na fase de planeamento e na fase de revisão 
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global de auditoria, conferindo-lhe eficiência e eficácia. Não foi possível analisar se os PA 

são mais ou menos usados consoante a dimensão da empresa. No entanto, é possível 

verificar que tal como no estudo de Ameen e Strawser (1994) e Pinto (2009) é dada uma 

maior importância aos PA menos complexos.  
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8. Conclusão 
 

O presente relatório expõe de forma concisa o trabalho desenvolvido ao longo de cerca de 

vinte e cinco semanas de estágio, de acompanhamento do trabalho realizado pelo 

revisor/auditor.  

Teve início com a visita ao armazém da empresa para a realização de testes às contagens 

de inventário, posteriormente foi dado início ao trabalho de circularização de saldos de 

contas a receber e a pagar, realização de outros testes substantivos às diferentes áreas das 

demonstrações financeiras e, por fim, a redação dos relatórios com a emissão da opinião 

do revisor/auditor. Estes procedimentos implicam a realização de trabalhos de preparação 

da auditoria, realizado no escritório, e trabalho de campo realizado na empresa.  

Assim, existe um grande trabalho de preparação de uma auditoria, antes de passar para o 

trabalho de campo, o auditor tem que efetuar todo o planeamento que vai condicionar o 

trabalho a efetuar bem como a recolha de prova e a emissão da opinião do auditor.  

O acompanhamento que é feito à empresa não se resume ao trabalho de auditoria às 

demonstrações financeiras, o auditor presta também um serviço de informação 

contabilística e fiscal, informando o seu cliente de alterações legislativas, acompanhando 

o trabalho que é feito ao longo do ano, aconselha o cliente sempre que lhe é colocada 

alguma questão menos frequente e mais complexa e acompanha o trabalho de 

encerramento de contas.  

A realização do estágio permitiu, para além do contacto com empresas de diversos ramos 

de atividade, o contacto com papéis de trabalho, aplicações e programas que auxiliam o 

revisor/auditor a desempenhar as suas tarefas. 

O trabalho de auditoria implica uma constante aprendizagem e atualização sendo um 

processo contínuo e cumulativo. 

Em suma, a realização do estágio permite o confronto entre os conhecimentos teóricos 

adquiridos e a vertente prática do exercício da profissão. Sendo que em muito contribuiu 

para o desenvolvimento pessoal mas sobretudo profissional. 
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