
  

 

 

 

Universidade de Aveiro 

Ano 2019 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 

João Melo Coimbra  Relatório de Estágio - Modificação à opinião do 

Auditor na Certificação Legal das Contas de 

Entidades Públicas  

 

 

 
  

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Universidade de Aveiro 

Ano 2019 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 

João Melo Coimbra          
 

Relatório de Estágio - Modificação à opinião do 
Auditor na Certificação Legal das Contas de 
Entidades Públicas 

 Relatório de estágio apresentado à Universidade de Aveiro para cumprimento 
dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Contabilidade – 
Ramos Auditoria, realizada sob a orientação científica do Professor Doutor João 
Francisco Carvalho de Sousa, Professor Adjunto do Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dedico este trabalho aos meus pais, irmão e avó. 

    
   



  

  

  

 

 

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

 
 
 

 
 

o júri   
 

presidente Professora Doutora Carla Manuela Teixeira de Carvalho 
Professora Adjunta, Universidade de Aveiro 

  

orientador Professor Doutor João Francisco Carvalho de Sousa 
 Professor Adjunto, Universidade de Aveiro 
  

 

arguente  Mestre António Rodrigues Neto 
Especialista, Instituto Superior de Contabilidade e Administração - Aveiro 

  

  

 

 

 

    

  

 

 

       

          

  

  

  

  

    

    



  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

  

 

 

agradecimentos 

 

Aproveito para agradecer aos meus pais e irmão pelo apoio incondicional, 

fazendo com que todo este percurso fosse possível. 

Ao Dr. Avelino Antão, ao Dr. João Paulo e ao Dr. Armando Tavares pela 

oportunidade da realização do estágio curricular na CFA - Cravo, Fortes, Antão 

& Associados, SROC, Lda.. 

A todos os elementos da CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, Lda., 

em especial à equipa de trabalho que integrei, coordenada pelo Sérgio Marques, 

que me recebeu e apoiou nesta fase da minha vida. Ao Pedro Mendes e à 

Cláudia Oliveira por todos os conhecimentos transmitidos e pelo tempo 

despendido. 

Ao professor João Francisco Carvalho de Sousa, meu orientador, por toda a 

ajuda fundamental que me deu ao longo de todo o processo. 

A todas as pessoas que me ajudaram durante o meu percurso académico. 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  

 

  

  

  

palavras-chave 
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resumo A opinião do auditor é a forma que o mesmo utiliza para expressar, descrever e 

avaliar a situação económico-financeira de uma empresa, bem como para 

garantir a veracidade das demonstrações financeiras ao nível das distorções 

materialmente relevantes, podendo assim os stakeholders estarem convictos 

das decisões que os mesmos tomam com base na informação financeira 

divulgada pela entidade auditada, estando esta assim divulgada de forma 

verdadeira e apropriada. 

A elaboração deste relatório de estágio tem por base o estágio realizado na 

sociedade de revisores oficiais de contas CFA - Cravo, Fortes, Antão & 

Associados, SROC, Lda., e é de nosso objetivo avaliar e quantificar a frequência 

da utilização dos diferentes tipos de opiniões sendo que, no caso das opiniões 

modificadas, perceber quais as áreas contabilísticas que contribuem para essas 

mesmas opiniões, e por fim, identificar os principais riscos e as respostas aos 

mesmos. 

O estudo tem como amostra entidades do sector público, auditadas pela 

Sociedade, referentes ao ano de 2017. 

Através da amostra, podemos verificar e avaliar o tipo de opinião utilizada na 

Certificação Legal das Contas, analisar quais as áreas contabilísticas com maior 

influência na opinião do auditor, e por fim, das opiniões modificadas, quais os 

principais riscos e quais os procedimentos aplicados para a sua minimização. 
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abstract The auditor's opinion is the form that the auditor uses to express, describe and 

evaluate the economic and financial situation of an enterprise, as well as to 

ensure the accuracy of the financial statements in relation to materially relevant 

distortions, in order that stakeholders can be convinced of the decisions which 

they take based on the financial information disclosed by the audited entity,  

which is hereby that the information’s disclosed are in a true and appropriate 

manner. 

The preparation of this internship report is based on the training carried out in 

the company of official accountants CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, 

SROC, Lda., and it is our objective to evaluate and quantify the frequency of use 

of the different types of opinions, being that, in the case of modified opinions, to 

understand which accounting areas contribute to those opinions, and finally to 

identify the main risks and the responses to them. 

The study has as a sample, entities of the public sector audited by the firm, 

referring to the year 2017. 

Through the sample, we can verify and evaluate the type of opinion used in the 

Legal Certification of Accounts, analyse which accounting areas have the 

greatest influence on the auditor's opinion, and finally, the modified opinions, the 

main risks and the procedures applied for their minimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PREÂMBULO 

A Auditoria é um processo sistemático e objetivo, com o intuito da recolha de prova 

baseada em critérios pré-estabelecidos, de forma a fundamentar a opinião do auditor, 

podendo esta ser uma opinião não modificada e/ou sem reservas e uma opinião modificada, 

podendo esta ser uma opinião com reservas, uma opinião adversa ou uma escusa de opinião. 

1.2 OBJETIVO 

Com esta investigação, é nosso objetivo avaliar e quantificar a frequência da utilização 

dos diferentes tipos de opiniões sendo que, no caso das opiniões modificadas, perceber quais 

as áreas contabilísticas que contribuem para essas mesmas opiniões e, por fim, identificar os 

principais riscos e as respostas aos mesmos. 

Todas estas questões ocorrem devido ao facto de uma opinião modificada poder 

demonstrar fragilidades nas entidades em consequência de as demonstrações financeiras não 

estarem preparadas de forma verdadeira e apropriada, podendo os stakeholders perder o 

interesse numa entidade onde as demonstrações financeiras não são integras, por não 

transmitirem a situação real das mesmas. 

Este trabalho de investigação teve por base o estágio curricular efetuado na Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, Lda. e tem como 

amostra de estudo entidades do sector público, auditadas pela Sociedade, referentes ao ano 

de 2017.  

Por motivos de confidencialidade e pelo facto de os dados tratados serem sensíveis, toda 

a informação apresentada será descaracterizada, cumprindo assim com os diversas normas e 

princípios previstos nos diversos estatutos dos órgãos que regulam a atividade de Revisão 

Legal das Contas. 

1.3 ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO 

A presente investigação divide-se em duas partes. Uma, composta por três temáticas, 

sendo na primeira apresentados os diversos conceitos fundamentais e ainda uma parte 
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explicativa das normas e regulamentos da profissão de auditoria financeira em Portugal. Numa 

segunda temática apresentamos a estrutura integral de uma auditoria financeira externa e, 

por fim, numa terceira temática apresentamos de forma mais aprofundada, a avaliação da 

prova de auditoria por parte do auditor, a conclusão e os tipos de opinião e por fim o relato 

final de auditoria, com foco nas diferentes estruturas de Certificação Legal das Contas 

consoante a opinião do auditor. 

Numa segunda parte, tendo por base uma amostra de Entidades Públicas, será 

apresentada a investigação empírica onde procuramos avaliar e quantificar a frequência da 

utilização dos diferentes tipos de opinião, sendo que, no caso das opiniões modificadas, 

perceber quais as principais áreas contabilísticas que contribuem para essas opiniões 

modificadas e por fim identificar os principais riscos e as respostas dados aos mesmo. Assim, 

nesta segunda parte apesentamos a metodologia adotada, o tipo de amostra, os resultados 

obtidos e uma análise dos mesmos e por fim as conclusões da investigação. 
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2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1 CONCEITO DE AUDITORIA 

O conceito de auditoria é muito abrangente, existindo autores formulando diversas 

definições, porém, segundo Taborda (2015), o conceito de auditoria é multidimensional, 

assumindo hoje em dia diversas valências dependendo das necessidades das empresas. O 

mesmo refere que a auditoria consiste num processo de julgamento assente na recolha e 

análise de evidências apropriadas e suficientes e que fundamentam a opinião do auditor sobre 

a conformidade entre determinados procedimentos e um quadro de referências previamente 

definido.  

Neste sentido, Taborda (2015) refere que a auditoria consiste num processo de 

julgamento assente na recolha e análise de evidências apropriadas e suficientes que 

fundamentem a opinião do auditor. 

Para Almeida (2017), o processo de auditoria não é formulado de modo isolado, na 

realidade está relacionado com a economia, com a contabilidade e com o sistema ético, 

político e social, podendo ser afetado por um conjunto de variáveis que influenciam os valores 

da profissão e o sistema de contabilidade. 

Ainda segundo Almeida (2014, p.3), a Auditoria Financeira, mais especificamente a 

auditoria externa, é definida como:  

Um processo objetivo e sistemático, efetuado por um terceiro independente, de 

obtenção e avaliação de prova em relação às asserções sobre ações e eventos económicos, 

para verificar o grau de correspondência entre essas asserções e os critérios estabelecidos, 

comunicando os resultados aos utilizadores da informação financeira.   

As asserções, segundo o guia de aplicação das ISA (2018) (…) “são declarações prestadas 

pelo órgão de gestão, de forma explícita ou outra, que são incorporadas nas demonstrações 

financeiras. Relacionam-se com o reconhecimento, mensuração e apresentação de classes de 

transações e acontecimentos, saldos e divulgações nas demonstrações financeiras” (p.5). 

Em 2009 o IFAC (International Federation of Accountants ) identifica que “o objetivo de 

uma auditoria é aumentar o grau de confiança dos utilizadores interessados nas 

demonstrações financeiras” (as cited in Costa, 2017, p.60). Anteriormente, em 1978, a UEC 
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(Union Européenne des Experts Comptables, Economiques et Financiers), definia como fim da 

auditoria:  

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 (as cited in Costa, 2014, p.58). 

Neste sentido é essencial reter quatro ideias, a auditoria é efetuada por profissionais 

independentes, resulta na recolha de prova, na avaliação das asserções e por fim na 

comunicação dos resultados.  

Ainda no seguimento da recolha de prova, a mesma deve recair na apresentação e 

divulgação das Demonstrações Financeiras, correto funcionamento do Controlo Interno (CI), e 

na razoabilidade dos saldos e das transações.  

2.2 NECESSIDADES E LIMITAÇÕES DE UMA AUDITORIA 

A necessidade dos serviços de auditoria resulta da importância que os utilizadores 

colocam na informação financeira, e da confiança que a mesma deve merecer. Segundo Costa 

(2017), os utilizadores devem obter informação verdadeira e apropriada, devendo as 

demonstrações financeiras serem preparadas com o fim de proporcionar informação útil na 

tomada de decisões económicas. 

Os utilizadores devem obter informações credíveis e verdadeiras por parte das empresas, 

para que possam tomar as suas decisões, nomeadamente, ainda segundo Costa (2017), para 

decidirem quando comprar, quando manter ou vender um investimento, serem capazes de 

avaliar a capacidade da empresa de pagar remunerações e de proporcionar outros benefícios 

aos seus empregados, avaliar a segurança dos seus investimentos, entre outras. 

Machado (2014), aponta várias razões e necessidades pelas quais uma empresa e os 

utilizadores da informação financeira necessitam de uma auditoria financeira, tais como: 

• Conflito de interesses – os órgãos de gestão podem ter interesses em adulterar 

intencionalmente a informação financeira, visando potenciar a rendibilidade da 

empresa e atrair assim, novos investidores;  
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• Complexidade das transações – à medida que a complexidade das transações 

aumenta, o risco de distorção também aumenta, incrementando a probabilidade 

de erros intencionais ou não; 

• Relevância para o processo de tomada de decisão – a informação financeira é, 

muitas das vezes, a única fonte de informação disponível para a tomada de 

decisão; 

• Afastamento dos utilizadores da informação financeira – no sentido em que os 

utilizadores não têm acesso direto a informação que tem por base as 

demonstrações financeiras, ou ainda não possuem conhecimentos para inquirirem 

os órgãos de gestão, a auditoria é um ponto de partida para ultrapassar estas 

dificuldades, confiando aos auditores a missão de expressar uma opinião sobre as 

mesmas. 

No entanto, segundo a ISA 200 (2015b), não é esperado que a auditoria reduza o risco de 

auditoria a zero e que o auditor possa dar segurança absoluta às demonstrações financeiras. 

Relativamente às distorções materiais, as razões para estas limitações, são a natureza do relato 

financeiro, a natureza dos procedimentos de auditoria e a necessidade de a auditoria ser 

realizada num período razoável de tempo e a um custo razoável. 

O Guia de Aplicação das ISA (2018) indica ainda as seguintes limitações: 

• Relacionadas com a natureza do relato financeiro – da apresentação das 

demonstrações financeiras envolvendo os julgamentos profissionais na aplicação 

dos referenciais do relato e das decisões ou avaliações subjetivas, tais como 

estimativas. 

• Relacionados com a natureza da prova de auditoria disponível – de 

procedimentos de auditoria executados, que tende à recolha de prova com 

caracter persuasivo em vez de conclusivo. 

• Relacionados com a natureza dos procedimentos da auditoria – dos 

procedimentos de auditoria, que apesar de bem executados, não detetam a 

totalidade das distorções materiais, considerando que qualquer tipo de amostra 

implica um risco de distorção não detetado, os órgãos de gestão e outros podem 

não fornecer toda a informação e os procedimentos de auditoria usados para 

acumular prova podem não detetar informações em falta. 

• Relacionado com a oportunidade do relato financeiro – da relação entre o custo 

e a fiabilidade da informação, os utilizadores das informações financeiras têm a 
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expectativa de que o auditor realiza a auditoria e formaliza uma opinião sobre a 

mesma num período temporal diminuto e a um custo razoável. 

2.3 OBJETIVO DA AUDITORIA   

É finalidade de uma auditoria aumentar o grau de confiança dos destinatários da 

informação financeira, sendo objetivo do auditor, segundo a ISA 200 (2015b),  obter garantia 

razoável da fiabilidade das demonstrações financeiras, isentas de erros materiais, diminuindo 

a possibilidade de fraudes e de erros, de forma a que o auditor expresse uma opinião 

verdadeira e isenta de erros materialmente relevantes. 

Neste sentido podemos inferir que o auditor procura um nível elevado de razoabilidade, 

mas não absoluto, atendendo aos níveis de materialidade e de risco. Para concretizar estes 

objetivos, a ISA 200 (2015b) aponta ainda cinco requisitos necessários, nomeadamente os 

éticos, o ceticismo profissional, o julgamento profissional, a prova suficiente e apropriada, o 

risco de auditoria, e a condução da auditoria de acordo com as ISA. 

O requisito ético, aponta para a aplicação do Código de Ética e Deontologia, o qual refere 

o ceticismo, no sentido de promover a recolha de prova consistente e isenta de possíveis 

distorções e erros, o julgamento profissional na perspetiva de aplicação da formação, do 

conhecimento e das experiências profissionais adquiridas em circunstâncias idênticas e em 

auditorias anteriores, conduzindo sempre a uma auditoria de acordo com as ISA. 

A prova adequada e suficiente e o risco de auditoria, relacionando o nível de prova com o 

risco de auditoria, sendo que quanto maior for a prova utilizada, o risco de auditoria será 

menor, no sentido de o poder reduzir a um nível aceitavelmente baixo proporcionando assim, 

uma base fiável para o auditor retirar as suas conclusões, tendo também em mente que a 

qualidade da prova também é um fator relevante, pois quanto maior for a qualidade da prova, 

menos prova poderá ser necessária (ISA 200, 2015b). 

Segundo a ISA 200 (2015b, §A32), “O risco de auditoria é função do risco de distorção 

material e do risco de deteção. A avaliação dos riscos é baseada em procedimentos de 

auditoria para obter a informação necessária para essa finalidade e na prova obtida no decurso 

da auditoria”. 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 = 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟çã𝑜 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 × 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒çã𝑜 

Equação 1 - Risco de auditoria 
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Para efeitos das ISA, o risco de auditoria não inclui o risco de o auditor expressar a sua 

opinião de forma incorreta (ISA 200, 2015b). 

Segundo a ISA 200 (2015b) o auditor deve obter prova de auditoria suficiente e 

apropriada, sendo que ainda segundo a  ISA 500 (2015h) a prova é a informação usada pelo 

auditor para basear a sua opinião, e tem natureza cumulativa, sendo obtida através de 

procedimentos de auditoria, podendo, contudo, ser obtida através de diversas fontes, 

nomeadamente de auditoria anteriores ou procedimentos de controlo de qualidade de uma 

organização. 

A prova de auditoria pode ser de vários tipos, analítica, documental, matemática, oral, 

física, eletrónica, entre outras, sendo que a fiabilidade da prova é influenciada pela fonte e 

pela natureza e circunstâncias em que é recolhida, sendo que a fiabilidade aumenta quando a 

prova é obtida de fontes externas à entidade (ISA 500, 2015h). 

No que diz respeito à suficiência da prova, esta deve variar consoante vários factores, tais 

como, a materialidade, o risco, as características e o tamanho da população. A ISA 500 (2015h) 

prevê três tipos de seleção de prova. Seleção da totalidade da informação disponível, seleção 

de itens específicos tendo por base o exercício de julgamento profissional e, por fim, a 

amostragem. 

2.4 ENTIDADES REGULADORAS E NORMATIVOS 

As entidades com maior impacto no sector da auditoria são o IFAC, o IASB, o IAASB, o SEC, 

o FASB, a AICPA, a CMVM, e a OROC, sendo que a SEC, o FASB e a AICPA têm a sua 

aplicabilidade espacial nos Estados Unidos da América e  as restantes, aplicadas nos restantes 

países, à exceção da CMVM e da OROC, que têm aplicabilidade espacial em Portugal. 

Atualmente, as normas de auditoria a nível internacional são reguladas pela IFAC 

(Internacional Federation of Accountants). Esta organização tem em mãos o processo de 

harmonização da auditoria, o qual pretende delimitar e padronizar de forma rígida e absoluta 

os processos e regras da auditoria, com o intuito de harmonizar os processos de auditoria 

(Fakhfakh, 2016). 

O IFAC foi fundado em 1977, no seguimento de um acordo entre 63 organizações 

contabilidade que representavam 49 países. Atualmente integra 175 organizações, estando 

representado em 130 países e tem como visão o reconhecimento da profissão de 
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contabilidade como essencial para organizações fortes e sustentáveis, para os mercados 

financeiros e para a economia (“Visão Geral da Organização | IFAC, 2019”) 

Em Portugal, a entidade com competências exclusivas de revisão oficial de contas é a 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), à qual compete regular as funções de revisão 

legal de contas e auditoria às contas, revisão esta que, segundo o número 6 do artigo 45º do 

Estatuto da OROC (Lei n.o 140/2015 - Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, 

2015), aplica as normas internacionais de auditoria adotadas pela Comissão Europeia. 

Uma vez que não existem normas internacionais de auditoria adotadas pela União 

Europeia, o número 8 do artigo 45º do mesmo Estatuto, refere que as normas a adotar são as 

normas internacionais de auditoria (ISA). 

No entanto, e no que diz respeito à supervisão, ocorreram recentemente alterações 

legislativas decorrentes da transposição da Diretiva 2014/56/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de abril de 2014, alterações estas que atribuíram diversas funções à OROC e 

principalmente a CMVM (Lei n.o 148/2015, 2015). 

Segundo esta Diretiva, a CMVM assume a supervisão total e exclusiva da profissão da 

revisão legal de contas, supervisionando e avaliando os sistemas de controlo de qualidade 

realizados pela OROC sobre os Revisores Oficiais de Contas e as Sociedades de Revisores 

Oficiais de Contas. No entanto, para os Revisores Oficiais de Contas ou as Sociedades de 

Revisores Oficiais de Contas que realizem a revisão legal das contas de entidades de interesse 

público, de acordo com o artigo 4.º, número 4, alínea a) do anexo à Lei n.º 148/2015 (2015), a 

CMVM exerce de forma direta o controlo de qualidade dos mesmos. 

No que diz respeito à supervisão do trabalho de auditora, as entidades de interesse 

público têm um tratamento diferenciado das restantes empresas, sendo que têm uma maior 

exigência ao nível dos relatórios de auditoria, tal como previsto no n.º 3 do artigo 45º dos 

EOROC (Lei n.o 140/2015 - Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, 2015), onde é 

referido que as entidades de interesse público aplicam todos os elementos presentes no artigo 

45º do mesmo estatuto, aplicando adicionalmente os elementos previstos no artigo 10.º do 

Regulamento (EU) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014. Mais à frente serão expostas as diferenças entre os relatórios de auditoria aplicáveis a 

todas as entidades e os elementos adicionais que são necessários divulgar pelas entidades de 

interesse público. 

Segundo o artigo 3º do anexo do regime jurídico da supervisão de auditoria aprovado pela 

Lei n.º 148/2015, de 11 de setembro (2015), são consideradas entidades de interesse público: 
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• As emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação num mercado 

regulado; 

• As instituições de crédito;  

• As empresas de investimento;  

• Os organismos de investimento coletivo sob forma contratual e societária 

previstos no regime geral dos organismos de investimento coletivo, nos termos da 

Lei n.º 16/2015; 

• As sociedades de capital de risco, as sociedades de investimento em capital de 

risco e os fundos de capital de risco, nos termos da Lei n.º 16/2015; 

• As sociedades de investimentos alternativo especializado e os fundos de 

investimento alternativo especializado nos termos da Lei n.º 18/2015; 

• As sociedades de titularização de créditos e os fundos de titularização de créditos;  

• As empresas de seguros e de resseguros;  

• As sociedades gestoras de participações sociais quando as participações detidas 

direta ou indiretamente, lhe confiram a maioria dos direitos de votos nas 

instituições de crédito; 

• As sociedades gestoras de participações sociais no sector dos seguros e as 

sociedades gestoras de participações de seguros mistas;  

• Os fundos de pensões;  

• As empresas públicas que, durante dois anos consecutivos, apresentem um 

volume de negócio superior a €50 000 000, ou um ativo líquido total superior a 

€300 000 000. 

No que diz respeito à obrigatoriedade da revisão legal de contas, existem dois tipos, 

auditoria com fonte legal e a auditoria sem imposição legal. Da auditoria com fonte legal, 

segundo o artigo.º 45 dos Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (Lei n.o 

140/2015, 2015), resulta a obrigatoriedade de emissão de certificação legal das contas a todas 

as sociedade anónimas, (artigo 278º e 413º do Código das Sociedades Comerciais) (DL 

n.o262/86, de 02 de Setembro, 2018) e às sociedades por quotas que ultrapassem, durante 

dois anos consecutivos, dois dos três limites do artigo 262º do Código das Sociedades 

Comerciais:  

• Total do balanço: € 1.500.000,00 

• Total das vendas líquidas e outros proveitos: € 3.000.000,00 

• Número de trabalhadores empregados em média durante o exercício: 50 
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Já no que diz respeito à auditoria sem imposição legal, não resulta da obrigatoriedade de 

emissão de Certificação Legal das Contas, é voluntária. O número 9 do artigo 45º da Lei 

140/2015 (Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais Contas, 2015), refere que na sequência da 

mesma, é emitido um relatório de auditoria. 

2.5 AS FASES DA AUDITORIA 

O trabalho de auditoria pode ser dividido em três grandes fases, o planeamento e 

avaliação do risco, a resposta aos riscos avaliados e, por fim, a conclusão e relato. Existe ainda 

uma fase prévia de aceitação e/ou continuação do compromisso, tal como representado na 

figura seguinte. Boynton & Johnson (2006). 

Figura 1 - Fases da auditoria - Adaptado de Boynton & Jonhnson (2006) 
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2.6 ACEITAÇÃO E CONTINUAÇÃO DO COMPROMISSO 

Segundo a Norma Internacional de Controlo de Qualidade n.º 1 (ISQC 1, 2015), a firma de 

auditoria deve estabelecer critérios para a aceitação ou renovação do compromisso da 

auditoria, apontando a norma para três perspetivas que o auditor deve considerar antes da 

aceitação ou da renovação, por forma a poder proporcionar a garantia razoável que se 

pretende, sendo as perspetivas: 

• Competência para a execução do trabalho - tendo em consideração o tempo e os 

recursos à sua disposição, não comprometendo o trabalho, sendo que a ISQC 1 

aponta como aspetos para a determinação das competências e capacidades, a 

experiência prática de trabalhos de natureza e complexidade idênticos, 

compreensão das normas profissionais e dos requisitos regulamentares e legais 

aplicáveis, o conhecimento técnico e competências especializadas apropriadas, o 

conhecimento do sector de atividade, a capacidade de julgamento profissional e 

por fim a compreensão das políticas e procedimentos de controlo de qualidade da 

firma de auditoria. 

• Cumprimento dos requisitos éticos - tais como os princípios fundamentais de ética 

estabelecidos pelo IESBA, nomeadamente a integridade, objetividade, 

competência e zelo profissional, confidencialidade e comportamento profissional; 

• Considerar a integridade do cliente - tais como promover o conhecimento da 

identidade e da reputação comercial, a natureza das operações do cliente, 

informações relativas à atitude do cliente no que respeita à interpretação 

agressiva de normas contabilísticas e o ambiente de controlo interno, se o cliente 

mantém a todo o custo os honorários da firma de auditoria tão baixos quanto 

possível, identificação de uma limitação não apropriada no âmbito do trabalho, 

identificação dos possíveis envolvimentos do cliente em lavagem de dinheiro ou 

outras atividades criminosas, as razões pela quais o cliente está a mudar de firma 

de revisão oficial de contas e, por fim, identificar a identidade e a reputação das 

partes relacionadas. 

Segundo o Código de Ética dos Revisores Oficiais de Contas (2011, §.3.2.7), “o princípio 

fundamental da competência e zelo profissional impõe a obrigação de o auditor prestar, 

apenas, os serviços que ele tenha competência para executar”. 

O Código de Ética remete-nos ainda para a ideia de que a auditoria, e em especial o 

auditor, deve ter o mínimo de compreensão da entidade e do seu meio envolvente. 
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Assim, o Guia de Aplicação das ISA – Conceitos Fundamentais e Orientação Prática 

(2018a), aponta o seguinte processo de aceitação ou continuação de um trabalho de auditoria, 

tal como é evidenciado na figura seguinte. 

 
Figura 2 - Processo de aceitação ou continuação de um trabalho de auditoria – Adaptada guia aplicação das ISA (2018a)  

Após a aceitação do compromisso, o auditor e a sua equipa devem continuar a obter mais 

informações pormenorizadas, de modo a planificar o trabalho de auditoria. Segundo a ISA 300 

(2015d), o auditor deve estabelecer uma estratégia global onde define o âmbito, a 

oportunidade e a direção da auditoria. 

2.7 PLANEAMENTO DA AUDITORIA 

A ISA 300 (2015d) estabelece a estratégia global de planeamento da auditoria, devendo o 

auditor identificar as características do trabalho que definem o seu âmbito, certificar-se dos 

objetivos de relato para planear a oportunidade da auditoria e a natureza das comunicações 

exigidas, considerar os factos que, no seu julgamento, são significativos para direcionar os 

esforços da equipa de trabalho, considerar os resultados das atividades preliminares do 

trabalho e por fim certificar-se da natureza, oportunidade e extensão dos recursos necessários 

para executar o trabalho. 
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Ainda a ISA 300 (2015d) estabelece que o planeamento da auditoria não é um processo 

estático, mas dinâmico, devendo ser atualizado e alterado sempre que necessário. Em síntese 

o planeamento da auditoria compreende a execução de procedimentos preliminares no 

sentido de se poder decidir se aceita o cliente e o trabalho a executar.  

No planeamento deve ser desenvolvida ainda uma estratégia global e um plano de 

auditoria, que devem ser alterados com o decorrer da auditoria, caso seja necessário, dado o 

aprofundamento do conhecimento da entidade, da sua envolvente e também dos possíveis 

riscos que o auditor venha a tomar conhecimento e não detetados na fase do planeamento. 

2.8 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO RISCO 

2.8.1 Risco 

Segundo a ISA 200 (2015b), o risco de auditoria é o risco de expressar uma opinião de 

auditoria inapropriada em demonstrações financeiras que estão materialmente distorcidas. O 

risco de auditoria é função dos riscos de distorção material e do risco de deteção. 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 = 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟çã𝑜 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 × 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒çã𝑜 

Equação 2 - Risco de auditoria 

O risco de deteção é o risco de o trabalho do auditor não detetar uma distorção das 

demonstrações financeiras e que a mesma seja materialmente relevante. Por sua vez o risco 

de distorção material é o risco de as demonstrações financeiras conterem uma distorção 

anteriormente à auditoria. Este risco é composto por outros dois riscos, o risco inerente e o 

risco de controlo (Costa, 2017). 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟çã𝑜 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 × 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜 

Equação 3 - Risco de distorção material 

O risco inerente é o risco de uma asserção estar materialmente distorcida antes de 

qualquer tipo de controlos relacionados com a entidade no geral. Já o risco de controlo é o 

risco de uma distorção material não ser detetada e corrigida pelo sistema de controlo da 

entidade (Costa, 2017). 

Podemos assim concluir que o risco de auditoria pode ser obtido pela seguinte equação: 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 = 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 × 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜 × 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒çã𝑜 

Equação 4 - Risco de auditoria 



Relatório de Estágio - Modificação à opinião do Auditor na Certificação Legal das Contas de Entidades Públicas 

  

14 | P á g i n a  
 

Um exemplo gráfico que permite demonstrar, de forma sintética, toda a temática do risco 

de auditoria é visível na figura reproduzida abaixo: 

Figura 3 - Risco de auditoria - Adaptado de Costa (2017) 

Assim, podemos observar que temos inicialmente o risco inerente, e que este é suscetível 

de ocorrer nas demonstrações financeiras. Esta é primitivamente filtrado pelo crivo do 

controlo interno da empresa, sendo que o risco de controlo é o risco de a distorção não ser 

detetada e corrigida. 

Nesta lógica, todas as distorções que não são detetadas pelo controlo interno, são objeto 

de avaliação numa segunda fase, competindo ao crivo do auditor detetar as distorções, e que 

segundo Costa (2017) é o único risco que o auditor controla. Em síntese final, todas as 

distorções e erros não detetados por este último crivo são o risco de auditoria. 

A figura seguinte ilustra o trabalho da auditoria, na avaliação e deteção dos riscos. (2018b) 
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Figura 4 - Trabalho da auditoria na avaliação do risco - Adaptado do Guia de aplicação das ISA (2018b) 

. 

2.8.2 Fontes do risco 

Existem diversas fontes de risco, como sejam os objetivos e estratégias da entidade, os 

fatores externos como o estado da economia e as alterações governamentais, a natureza da 

entidade, os indicadores de desempenho como medidas não usadas para melhorar operações 

ou tomar ações corretivas, as políticas contabilísticas e o controlo interno, isto é evidenciado 

na figura seguinte, que descrimina as seis áreas conhecidas como sendo fontes de risco 

potencial. (2018b) 

Figura 5 - Fontes de Risco - Adaptado do Guia de aplicação das ISA (2018) 



Relatório de Estágio - Modificação à opinião do Auditor na Certificação Legal das Contas de Entidades Públicas 

  

16 | P á g i n a  
 

2.8.3 Avaliação dos riscos  

No que diz respeito aos objetivos e estratégias da entidade, estas podem não ser 

apropriadas, serem irrealistas ou demasiado agressivas. Assim, o auditor deve executar 

procedimentos de avaliação do risco que proporcionem a identificação e avaliação dos riscos 

de distorção material. No entanto, segundo a ISA 315 (2015e), a sua identificação não 

proporciona prova suficiente e apropriada, pelo que os procedimentos de avaliação do risco 

devem incluir: 

• Indagações à gerência, aos auditores internos, caso se aplique, e a todas as 

pessoas chaves da entidade, que no julgamento do auditor possam contribuir 

positivamente para a deteção do risco de distorção material; 

• Procedimentos analíticos, no sentido do auditor obter informações financeiras 

através da análise de relações plausíveis não só entre os dados financeiros como 

também com os dados não-financeiros. Os procedimentos analíticos podem 

ajudar a identificar a existência de transações ou acontecimentos não usuais e de 

quantias, rácios e tendências que possam indicar matérias de interesse relevante 

para a auditoria; 

• Observações e inspeções às operações da entidade, aos documentos, registos e 

manuais de controlo interno, aos relatórios preparados pela gerência ou por 

outras pessoas chaves das organizações e, por fim, observações físicas às 

instalações da entidade a auditar. 

A ISA 315 (2015e) refere que o auditor deve inteirar-se se a entidade a auditar dispõe de 

processos de identificação dos riscos de negócio para os objetivos do relato financeiro. Estimar 

a importância dos riscos, avaliar a probabilidade da sua ocorrência e ainda decidir qual a 

medida adequada ao tratamento desses riscos. 

Em síntese, a fase de avaliação do risco compreende a identificação do risco de distorção 

material através do conhecimento da entidade e do seu meio envolvente, aprofundando e 

atualizando o planeamento da auditoria. 

Podemos ainda concluir que nesta fase de avaliação do risco, o planeamento da auditoria 

está muito presente, sendo uma constante nos diversos trabalhos a desenvolver nesta fase. 

Segundo a ISA 315 (2015e), é também relevante referir que os riscos a avaliar são a dois 

níveis. Ao nível das demonstrações financeiras e ao nível das asserções para as classes de 

transações, saldos de contas e divulgação, tal como indica a figura seguinte. (2018c). 
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Figura 6 - Tipo de risco - Adaptado do Guia de aplicação das ISA 

Os riscos de distorção material ao nível das demonstrações financeiras são os que se 

relacionam com as demonstrações financeiras no geral, e que afetam diversas asserções, 

sendo aqueles, segundo a ISA 315 (2015e), riscos que podem revelar distorções financeiras ao 

nível da fraude, podendo ser causado por um fraco controlo interno. 

Já no que se refere ao risco ao nível das asserções para as classes de transações, saldos 

de contas e divulgação, estas são a ocorrência, o rigor, o corte, a classificação, a apresentação, 

a existência, os direitos e obrigações e a plenitude (ISA315, 2015e). 

Segundo Costa (2017) as asserções relativas à classe de transações e a acontecimentos 

ocorridos são: 

• Ocorrência – se as transações e acontecimentos registados efetivamente 

ocorreram e dizem respeito à entidade; 

• Plenitude – se todas as  transações e acontecimentos que deviam ser registadas, 

o foram;  

• Rigor – se as quantias e outros dados relacionadas com as transações e 

acontecimentos foram apropriadamente registados; 

• Corte – se as transações e acontecimentos foram registados no período correto; 

• Classificação – se as transação e acontecimentos foram registados nas contas 

apropriadas. 

Ainda segundo Costa ( 2017) as asserções relativas aos saldos das contas são: 

• Existência – se os ativos, os passivos e os capitais próprios efetivamente existem; 

• Direitos e obrigações – se é a entidade que detém e controla os direitos sobre 

ativos e as obrigações pelos passivos; 
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• Plenitude – se todos os ativos, passivos e interesses no capital próprio que deviam 

ser registadas o foram; 

• Valorização – se os ativos, passivos e capitais próprios estão registados pelas 

quantias apropriadas. 

Ainda segundo Costa (2017) as asserções, relacionadas com a apresentação e divulgação 

das demonstrações financeiras, são: 

• Ocorrência – se as transações e acontecimentos registados efetivamente 

ocorreram e dizem respeito à entidade; 

• Plenitude – se todas as divulgações que deviam ter sido incluídas o foram; 

• Classificação – se as transação e acontecimentos foram registados nas contas 

apropriadas; 

• Rigor – se os dados a registar o foram adequadamente. 

2.9 RESPOSTA AO RISCO 

Segundo o Guia de Aplicação das ISA, “os procedimentos de avaliação do risco são 

concebidos para identificar e avaliar riscos ao nível das demonstrações financeiras e ao nível 

da asserção para classes de transações, saldos de contas e divulgações materiais” (2018c, 

p.187). 

Ainda segundo o Guia de Aplicação das ISA (2018c), os riscos avaliados ao nível das 

demonstrações financeiras exigem respostas de auditoria generalizadas, que cubram um 

maior número de asserções. Já os riscos avaliados ao nível das asserções, obrigam a 

procedimentos de auditoria como sejam os testes de detalhe, os testes aos controlos e 

procedimentos analíticos substantivos, conforme se pode visualizar na figura abaixo. (2018c). 
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……. 
Figura 7 - Resposta da auditoria - Adaptado do Guia de aplicação das ISA (2018c) 

 

2.9.1 Respostas globais ao nível das demonstrações financeiras 

As respostas globais ao nível das demonstrações financeiras, resultam de uma avaliação 

negativa do ambiente da empresa, nomeadamente do seu controlo interno e dos seus órgãos 

de gestão. Tal avaliação negativa leva o auditor a não ter expectativas, provocando-lhe 

desconfiança perante as informações transmitidas pela organização a auditar. 

A ISA 330 (2015f) apresenta cinco respostas globais para tratar os risco avaliados de 

distorção material ao nível das demonstrações financeiras, tais como enfatizar à equipa de 

auditoria a necessidade de manter o ceticismo profissional, nomear pessoal mais experiente, 

aumentar a supervisão, incorporar elementos adicionais de imprevisibilidade na seleção de 

procedimentos adicionais e, por fim, fazer alterações gerais à natureza ou extensão dos 

procedimentos de auditoria. 

Em síntese, uma resposta global ao nível das demonstrações financeiras é influenciada 

pelo conhecimento da entidade a auditar e da segurança que auditor tem sobre os 

procedimentos de controlo interno.  
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2.9.2 Resposta a riscos avaliados ao nível da asserção 

A avaliação do auditor dos riscos identificados ao nível da asserção proporciona o ponto 

de partida para considerar uma abordagem de auditoria mais apropriada e conceber e 

executar procedimentos de auditoria adicionais (ISA 330, 2015f). 

A ISA 330 (2015f) aponta três exemplos que ajudam o auditor a planear a sua abordagem, 

tais como:  

• Executar apenas testes de controlo, no sentido de conseguir responder ao risco de 

distorção material de uma asserção (testes de controlo). 

• Planear e executar uma estratégia global de auditoria mais baseada em testes 

substantivos, em suprimento dos testes de controlo, quando não exista confiança 

e conhecimento da eficácia dos controlos internos da entidade (testes 

substantivos). 

• Uma abordagem mista, utilizando ambos os testes (testes de controlo e testes 

substantivos).  

 

Figura 8 - Planeamento da abordagem de auditoria - Adaptado Guia de aplicação das ISA (2018) 

No entanto, e segundo o requisito do parágrafo dezoito da ISA 330 (2015f), 

independentemente da abordagem a seguir, o auditor tem de conceber e executar 

procedimentos substantivos para cada classe de transações, saldos de contas e divulgações 

materiais. 
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2.9.3 Relação do Risco com a prova 

Tal como foi referido anteriormente e segundo a ISA 500 (2015h, §5 alínea c)), a prova de 

auditoria é a “informação usada pelo auditor para chegar às conclusões sobre as quais baseia 

a sua opinião. A prova de auditoria incluí não só a informação contida nos registos 

contabilísticos subjacentes às demonstrações financeiras, mas também informação de outras 

fontes.” 

Relativamente à prova relacionada com o risco, a tabela seguinte demonstra essa mesma 

relação. Arens, Elder, & Beasley (2014) 

 

Situação 
Risco de 
auditoria 
aceitável 

Risco 
Inerente 

Risco de 
controlo 

Risco 
detetado no 
planeamento 

Nível de 
evidência 
requerido 

1 Alto Baixo Baixo Alto Baixo 

2 Baixo Baixo Baixo Médio Médio 

3 Baixo Alto Alto Baixo Alto 

4 Médio Médio Médio Médio Médio 

5 Alto Baixo Médio Médio Médio 

Tabela 1 - Relação entre risco e nível de prova necessária – Adaptado de Arens, Elder & Beasley (2014) 

Como podemos observar, Arens, Elder, & Beasley (2014) apontam várias situações de 

risco de auditoria, relacionados com a prova necessária para a identificação do mesmo. Assim, 

e admitindo que o risco de auditoria é baixo, o risco de distorção material é alto e o risco de 

deteção é baixo, o nível de prova necessária é alto. No entanto, caso o risco de auditoria seja 

baixo, o risco de distorção material baixo e o risco de deteção médio, o nível de prova 

necessária é médio. 

Neste sentido podemos concluir que todas as respostas ao risco têm de produzir prova.  

2.9.4 Procedimentos adicionais de auditoria 

No processo da resposta ao nível do risco avaliado ao nível das asserções, o auditor deve 

conceber e executar procedimentos adicionais de auditoria, como sejam os testes substantivos 

ou os testes aos controlos. Os testes substantivos, podem desagregar-se em testes de detalhe 

de saldos e transações e procedimentos analíticos substantivos (ISA 300, 2015d). 
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. 
Figura 9 - Procedimentos de auditoria adicionais - Adaptado do Guia de aplicação das ISA (2015b) 

Testes aos controlos 

Os testes aos controlos são executados pelo auditor para obter prova sobre a eficácia dos 

mesmos. Ao conceber e executar esses testes, o auditor deve obter prova de auditoria, tanto 

ou mais persuasiva, quanto maior for a confiança que coloca na eficácia de um controlo, 

particularmente quando não é possível obter prova suficiente e apropriada apenas com os 

testes substantivos (ISA 330, 2015f). 

Procedimentos substantivos 

Os testes substantivos são executados pelos auditores no sentido de recolher prova 

referente às asserções e também para detetar distorções materiais, sendo que os testes 

substantivos mais frequentes referidos no Guia de Aplicação das ISA (2018c) são os seguintes: 

• Recalcular os valores no sentido de averiguar o rigor;  

• Circularizar os clientes e fornecedores de forma a confirmar os saldos; 

• Fazer testes aos cortes das operações;  

• Comparar rácios entre períodos (procedimentos analíticos); 

• Contagens físicas para validar as existências;  

• Testes e revisão de ajustamentos relacionados com perdas de valores, tais como 

perdas por imparidade (em inventários, clientes e outros). 

Tal como referido anteriormente, os procedimentos substantivos podem ser subdivididos 

em procedimentos analíticos e procedimentos de detalhe. Os procedimentos analíticos 

envolvem a avaliação de informação financeira através da análise de relações plausíveis tanto 
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de dados financeiros como de dados não financeiros, podendo estes procedimentos serem 

suficientes para detetar distorções materialmente relevantes (2018c). 

Já os testes de detalhe, segundo o Guia de Aplicação das ISA (2018c), são procedimentos 

concebidos para reunir prova que justifique as quantias das demonstrações financeiras. Estes 

testes são usados para obter prova para as asserções de existência, rigor e valorização. 

2.10 CONCLUSÃO E RELATO DA AUDITORIA  

De modo a fazer um enquadramento legal das conclusões e relato da auditoria, as ISAS 

relacionadas com o relato financeiro são, a ISA 700 relativamente à formação de uma opinião 

e relato sobre as demonstrações financeiras, a ISA 701 acerca da comunicação de matérias 

relevantes de auditora no relato do auditor independente, a ISA 705 a respeito das 

modificações à opinião no relatório de auditoria, a ISA706 relativamente ao parágrafo da 

ênfase e ao parágrafo de outras matérias no relatório de auditoria independente, a ISA 710 

em relação à informação comparativa, e por fim,  a ISA720 no que diz respeito às 

responsabilidades do auditor relativas a outras informações (2018d). 

 

Figura 10 - Normas relacionadas com o relato de auditoria – Adaptado do Guia de aplicação das ISA (2018d) 
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2.10.1 Formação da opinião 

“O auditor deve formar uma opinião sobre se as demonstrações financeiras estão 

preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com o referencial de relato financeiro 

aplicável” (ISA 700, 2015i, §10).  

Segundo o Guia de Aplicação das ISA (2018d), em Portugal existem diversos referenciais 

aceitáveis, como sejam as normas de contabilidade e relato financeiro (NCRF) adotadas pelo 

Sistema de Normalização Contabilística (SNC); as normas internacionais de relato financeiro 

(ISA) adotadas pela União Europeia; e ainda as normas de contabilidade pública, integradas no 

Sistema de Normalização Contabilística para o Sector Publico (SNC-AP). 

Segundo a ISA 700 (2015i), existem dois tipos de referenciais com finalidade geral, o de 

apresentação apropriada e/ou o de cumprimento. O referencial de apresentação apropriada 

é usado em relatos financeiros cujos requisitos são de cumprimento obrigatório e que 

reconheçam implicitamente ou explicitamente, para conseguir uma apresentação apropriada, 

que a gerência faça divulgações para além das exigidas pelos referenciais ou reconhecer 

explicitamente que a gerência não aplica um requisito do referencial para conseguir uma 

apresentação apropriada. 

Relativamente ao referencial de cumprimento, e ainda segundo a ISA 700 (2015i), o 

auditor aplica-o quando o mesmo não tem de avaliar se as demonstrações financeiras estão 

apresentadas de forma apropriada. 

A figura seguinte evidencia a formação de opinião de acordo com os dois referenciais de 

finalidade geral. 
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Figura 11 - Referencial do Relato Financeiro com Finalidade Geral - Adaptado do Guia de aplicação das ISA (2018d) 

Do evidenciado existem várias considerações que o auditor deve ter em atenção para a 

formação da opinião, tais como a materialidade, a prova de auditoria, as políticas 

contabilísticas e as divulgações nas demonstrações financeiras. Assim: 

Materialidade 

De acordo com a ISA 450 (2015g), o auditor deve concluir se o nível de materialidade 

adotado é apropriado no contexto em que a auditoria ocorreu, verificar as distorções materiais 

não corrigidas, incluindo as de anos anteriores, e se estas resultam em distorções 

materialmente relevantes, quer consideradas individualmente ou em conjunto. 
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Prova de auditoria 

Relativamente à prova de auditoria e segundo a ISA 500 (2015h), o auditor tem de avaliar 

se a prova de auditoria é suficiente e apropriada, se as estimativas dos órgãos de gestão são 

adequadas e se os procedimentos analíticos efetuados nas fases finais da auditoria, estão em 

concordância com todo o processo e respetivas conclusões. 

Políticas contabilísticas 

Segundo a ISA 700 (2015i), o auditor deve certificar-se, tendo em conta os requisitos do 

referencial de relato financeiro aplicável, se as demonstrações financeiras divulgam 

corretamente as políticas contabilísticas e ainda avaliar se as mesmas são consistentes com o 

referencial de relato financeiro selecionado, e se este é apropriado, ou não, às circunstâncias 

da entidade auditada. 

Divulgações nas demonstrações financeiras 

Segundo o IAPN1000 (2015a), relativamente às divulgações nas demonstrações 

financeiras, o auditor deve averiguar se as mesmas estão de acordo com os requisitos do 

referencial. 

O auditor, tendo em conta esse requisitos, e segundo a ISA 700 (2015i), deve averiguar:  

a) Se as demonstrações financeiras divulgam as políticas contabilísticas;  

b) Se a divulgação é consistente com o referencial aplicável; 

c) Se as demonstrações financeiras são apropriadas;   

d) Se as estimativas contabilísticas da gerência são razoáveis;   

e) Se a informação apresentada nas demonstrações financeiras é relevante, fiável, 

comparável e compreensivel;  

f) Se as demonstrações financeiras proporcionam divulgação adequada de forma a 

habilitar a fácil compreensão; 

g) Se a terminologia usada é apropriada. 

 

Ao fazer estas averiguações, o auditor deve-se certificar se a informação a ser divulgada, 

o é efetivamente e se é apropriadamente classificada, agregada, desagregada e caracterizada. 

O auditor deve verificar ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras cumprem 

com as disposições das leis e dos regulamentos (ISA 250, 2015c). 
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2.10.2 Tipos de opinião 

Após a fase de estruturação da opinião, é necessário que o auditor a expresse baseado 

nos resultados da auditoria, sendo formalizada através do relatório de auditoria independente, 

nomeadamente a Certificação Legal das Contas. 

As ISA 700 e 705 contemplam dois tipos de opinião, a opinião não modificada, ou opinião 

sem reservas (ISA 700, 2015i), emitida quando as demonstrações financeiras são preparadas, 

em todos os aspetos materiais, de acordo com o referencial de relato financeiro aplicável; e a 

opinião modificada (ISA 705, 2015k), quando há distorções materiais relevantes e/ou quando 

não se obtém prova de auditoria adequada e suficiente. 

Ainda no que diz respeito à opinião modificada, a ISA 705 (2015k) estabelece três tipos de 

opinião modificada, a opinião com reserva, a opinião adversa e a escusa de opinião. A opinião 

com reserva pode ser de dois tipos, uma opinião com reservas de limitação de âmbito e uma 

opinião com reservas por desacordo. 

2.10.2.1 Opinião não modificada 

A ISA 700 (2015i) refere que a opinião é não modificada quando o auditor conclui que as 

demonstrações financeiras estão, em todos os aspetos materiais, de acordo com o referencial 

de relato financeiro. 

No entanto, a ISA 700 (2015i) refere ainda que, se o auditor concluir que as 

demonstrações financeiras como um todo, não são isentas de distorções materiais, ou não 

conseguir obter prova suficiente e apropriada para basear a sua opinião, deve modificar a 

opinião, de acordo com a ISA 705 (2015k). 

 

Opinião não modificada (ISA 700) Opinião modificada (ISA705) 

Demonstrações Financeiras preparadas, 
em todos os aspetos materiais, de 
acordo com o referencial de relato 
financeiro aplicável. 

- Quando existem distorções materiais 

- Quando não se obtém prova de 
auditoria adequada e suficiente. 

Tabela 2 - Opinião não modificada VS Opinião modificada - Adaptado do Guia de aplicação das ISA (2018d) 
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2.10.2.2 Opinião modificada 

Tal como referido anteriormente, e segundo a ISA 705 (2015k), a modificação da opinião 

pode ser de três tipos, opinião com reserva, opinião adversa e escusa de opinião, sendo que 

estas podem ser classificadas / desagradadas em dois níveis, o da natureza da matéria e o da 

profundidade dos efeitos. 

Segundo a ISA 705 (2015k), os efeitos profundos são os que resultam das distorções, 

sendo que estes são os que não estão confinados a elementos, contas ou itens específicos das 

demonstrações. Se confinados, representam ou podem representar uma parte substancial das 

demonstrações financeiras ou, em relação às divulgações, são fundamentais para a 

compreensão das mesmas pelos utilizadores. 

A tabela abaixo, demonstra as diversas opiniões modificadas, caracterizadas sobre a 

natureza e a profundidade. ISA 705 (2015k) 

 

Natureza da materialidade 
que dá origem à 

modificação 

Julgamento do auditor acerca da profundidade dos efeitos 
ou possíveis efeitos sobre as demonstrações financeiras 

Material mas não profunda Material e profunda 

As demonstrações 
financeiras estão 

materialmente distorcidas 

Opinião com reserva por 
desacordo 

Opinião adversa 

Incapacidade de obter 
prova de auditoria 

suficiente e apropriada 

Opinião com reserva por 
limitação de âmbito 

Escusa de opinião 

Tabela 3 - Tipos de opinião - Adaptada da ISA 705 (2015k) 

Assim, se as demonstrações financeiras estão materialmente distorcidas, mas os efeitos 

não são profundos, estamos perante uma opinião com reserva por desacordo, pois é possível 

obter prova de auditoria suficiente e apropriada, no entanto, a mesma está materialmente 

distorcida por efeitos não profundos. 

A opinião com reserva por desacordo, segundo a ISA 705 (2015k), pode ocorrer quando 

as políticas contabilísticas selecionadas não são consistentes com o referencial do relato 

financeiro aplicável, quando a aplicação das políticas contabilísticas selecionadas não é feita 



Relatório de Estágio - Modificação à opinião do Auditor na Certificação Legal das Contas de Entidades Públicas 
 

29 | P á g i n a  
  

da forma mais apropriada e quando não exista adequação das divulgações nas demonstrações 

financeiras. 

Quando não é possível obter prova de auditoria suficiente e apropriada, mas o auditor 

conclui que a mesma não tem efeitos profundos, deve ser emitida uma opinião com reserva 

por limitação de âmbito, sendo que esta, segundo a ISA 705 (2015k), pode ocorrer devido a 

circunstâncias fora do controlo da entidade ou limitações impostas pela gerência. 

As circunstâncias fora do controlo da entidade, decorrem quando os registos 

contabilísticos foram destruídos ou quando os registos de um componente significativa foram 

apreendidos indefinidamente por autoridades governamentais. As limitações impostas pela 

gerência, ocorrem, quando esta não permite que os auditores tenham acesso a determinadas 

informações, tais como o auditor assistir às contagens físicas ou ainda quando a gerência não 

permita que o auditor peça confirmações externas de saldos de contas específicas (ISA 705, 

2015k). 

No que diz respeito à opinião adversa, esta deve ser emitida quando o auditor, tendo 

obtido prova de auditoria suficiente e apropriada, conclui que existem distorções 

materialmente relevantes individualmente ou em agregado, e estas têm um efeito profundo 

nas demonstrações financeiras (ISA 705, 2015k). 

Já no que toca à escusa de opinião, o auditor deve emiti-la quando não seja capaz de obter 

prova de auditoria suficiente e apropriada, sendo que os possíveis efeitos das distorções 

materiais podem não ser só materialmente relevantes como profundos (ISA 705, 2015k). 

2.10.3 Estrutura do Relatório de Auditoria 

A Certificação Legal das Contas e os Relatórios de Auditoria diferem consoante o tipo de 

opinião e também consoante o tipo de entidade, nomeadamente no caso de se tratar de uma 

entidade de interesse público ou não, tal como já foi observado anteriormente. As entidades 

de interesse público apresentam requisitos adicionais ao nível dos relatórios e na apresentação 

dos mesmo. Neste sentido, e com base na GAT 1 (Guia de Aplicação Técnica) (2016), emitida 

pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, a estrutura para uma opinião não modificada é 

a que se apresenta na tabela seguinte. 
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ENTIDADES DE INTERESSE PÚBLICO OUTRAS ENTIDADES 

Relato sobre a auditoria das 
demonstrações financeiras 

• Opinião 

• Bases para a opinião 

• Incerteza material relacionada com a 
continuidade 

• Ênfase(s) 

• Matérias relevantes de auditoria 

• Outras matérias 

• Responsabilidades do órgão de gestão 
e do órgão de fiscalização pelas 
demonstrações financeiras 

• Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações 
financeiras 

Relato sobre outros requisitos legais e 
regulamentares 

• Sobre o relatório de gestão 

• Sobre o relatório de governo societário 

• Sobre os elementos adicionais 
previstos no Artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 537/2014 

Relato sobre a auditoria das 
demonstrações financeiras 

• Opinião 

• Bases para a opinião 

• Incerteza material relacionada com a 
continuidade 

• Ênfase(s) 

• Matérias relevantes de auditoria 
(opcional) 

• Outras matérias 

• Responsabilidades do órgão de gestão e 
do órgão de fiscalização pelas 
demonstrações financeiras 

• Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações 
financeiras 

Relato sobre outros requisitos legais e 
regulamentares 

• Sobre o relatório de gestão 

 

 

 

Tabela 4 - Estrutura da CLC sem modificação à opinião - Adaptado do GAT 1(2016) 

Já no que se refere a uma opinião modificada, o Relatório de Auditoria deve apresentar a 

configuração seguinte, tal como apresentada na tabela seguinte. 

 

 

 



Relatório de Estágio - Modificação à opinião do Auditor na Certificação Legal das Contas de Entidades Públicas 
 

31 | P á g i n a  
  

 

ENTIDADES DE INTERESSE PÚBLICO OUTRAS ENTIDADES 

Relato sobre a auditoria das 
demonstrações financeiras 

• Opinião com reserva / Opinião 
adversa / Escusa de opinião 

• Bases para a opinião com reserva / 
adversa / Base para escusa de opinião 

• Incerteza material relacionada com a 
continuidade (quando existir) 

• Ênfase(s) 

• Matérias relevantes de auditoria 

• Outras matérias 

• Responsabilidades do órgão de gestão 
e do órgão de fiscalização pelas 
demonstrações financeiras 

• Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações 
financeiras 

Relato sobre outros requisitos legais e 
regulamentares 

• Sobre o relatório de gestão 

• Sobre o relatório de governo societário 

• Sobre os elementos adicionais 
previstos no Artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 537/2014 

Relato sobre a auditoria das 
demonstrações financeiras 

• Opinião com reserva / Opinião adversa 
/ Escusa de opinião 

• Bases para a opinião com reserva / 
adversa / Base para escusa de opinião 

• Incerteza material relacionada com a 
continuidade(quando existir) 

• Ênfase(s) 

• Matérias relevantes de auditoria 
(opcional) 

• Outras matérias 

• Responsabilidades do órgão de gestão e 
do órgão de fiscalização pelas 
demonstrações financeiras 

• Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações 
financeiras 

Relato sobre outros requisitos legais e 
regulamentares 

• Sobre o relatório de gestão 

 

 

 

Tabela 5 - Estrutura da CLC com modificação à opinião - Adaptado do GAT 1(2016) 

Como podemos verificar existem diversas modificações nos Relatórios das Entidades de 

Interesse Público faces às restantes, nomeadamente o ponto das matérias relevantes de 

auditoria, o qual é opcional em todas as entidades, com exceção das entidades públicas, onde 

o ponto é obrigatório.  
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Podemos também observar que para as entidades de interesse público, é dever do auditor 

emitir um parecer sobre o relatório do governo societário e um parecer relativo aos elementos 

adicionais do artigo 10º do Regulamento EU 537/2014, o qual será abordado mais a frente. 

Matérias relevantes de auditoria 

Os objetivos do relato das matérias relevantes de auditoria, segundo o Guia de Aplicação 

das ISA (2018d), visam melhorar a comunicação do relatório de auditoria, proporcionando 

mais transparência e ainda proporcionar informação adicional da entidade aos utilizadores das 

demonstrações financeiras, no sentido de ajudar os mesmos a terem uma maior perspetiva 

sobre o julgamento do auditor. 

Segundo a ISA 701 (2015j), o auditor deve descrever as matérias mais importantes para o 

seu julgamento, não devendo utilizar esta secção como substituto de divulgações nas 

demonstrações financeiras, como substituto do relato de incertezas materiais relativamente à 

continuidade, como opinião separada sobre matérias individuais, ou ainda como substituto de 

expressão de opiniões modificadas. 

O Guia de Aplicação das ISA (2018d) aponta que as considerações a fazer nesta secção, 

são nomeadamente, as áreas de avaliação do risco de distorção material alto ou risco 

significativo, julgamentos significativos do auditor relativos a áreas das demonstrações 

financeiras que envolvam julgamentos do órgão de gestão e ainda considerações sobre efeitos 

de acontecimentos ou transações significativas. 

Relatório de gestão 

Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.3 al. e) do Código das Sociedades Comerciais (DL 

n.o262/86, de 2 de Setembro, 2018), o auditor deve atestar que o relatório de gestão é ou não 

concordante com as contas do exercício, se foi elaborado com os requisitos legais aplicáveis e 

ainda se o auditor identificou incorreções materiais no mesmo, tendo por base o seu 

conhecimento sobre a entidade auditada. 

Relatório do Governo Societário 

Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.4, do Código das Sociedades Comerciais (DL 

n.o262/86, de 2 de Setembro, 2018), o auditor deve emitir parecer que o relatório do governo 

societário inclui os elementos exigíveis à Entidade nos termos do artigo 245.º - A, do Código 

dos Valores Mobiliários. 
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Parecer sobre elementos do artigo 10º do Regulamento EU 537/2014 

À semelhança do parecer sobre o Governo Societário, o auditor de uma entidade de 

interesse público, tem também, para além das matérias relevantes, de relatar segundo o artigo 

10.º do Regulamento EU 537/2014 (2014), a pessoa ou o órgão que nomeou o revisore oficial 

de contas ou a sociedade de revisores oficiais de contas, a data da nomeação e o período total 

do mandato ininterrupto, incluindo renovações e reconduções anteriores, uma discrição dos 

riscos de distorção material mais significativos identificados, uma síntese da resposta do 

revisor a esses mesmo riscos, as observações fundamentais que possam ter surgido em relação 

a esses riscos, caso seja relevante. 

O parecer sobre os elementos do artigo 10º do mesmo Regulamento (Regulamento (UE) 

N.o 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014), deve explicar em 

que medida o revisor legal das contas foi considerada eficaz na deteção de irregularidades, 

incluindo fraudes, a confirmação de que o parecer de auditoria é coerente com o relatório 

adicional dirigido ao Comité de Auditoria, a declaração de que não foram prestados serviços 

distintos de auditoria proibidos e ainda a indicação de todos os serviços, além da revisão legal 

de contas, que foram prestados à entidade auditada, bem como às entidades sob o seu 

controlo, e que não tenha sido divulgado no relatório de gestão ou nas demonstrações 

financeiras. 
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3 METODOLOGIA 

A opinião do auditor é a forma que utiliza para expressar, descrever e avaliar a situação 

económico-financeira de uma empresa, bem como para garantir a veracidade das 

demonstrações financeiras ao nível das distorções materialmente relevantes, podendo assim 

os stakeholders estarem confiantes com decisões que aquele toma com base na informação 

financeira divulgada pela entidade auditada, estando aquela divulgada de forma verdadeira e 

apropriada. Este é o principal objetivo do auditor, avaliar as Demonstrações Financeiras e 

todas as questões relacionadas com as mesmas.  

Uma entidade pública, como analisado anteriormente no artigo 3.º da Lei 148 /2015 

(2015), é considerada entidades de interesse público. Sendo que uma entidade pública tem 

como principal objetivo a prestação de serviços industriais ou de atividades económicas em 

que o Estado tem interesse próprio, sendo este, na maioria dos casos, o principal participante 

do capital social das mesmas. 

O principal motivo para a realização deste estudo é poder, através de dados reais, avaliar, 

investigar e analisar a opinião do auditor na Certificação Legal das Contas de diversas 

entidades. Isto porque a opinião do auditor é o resumo final de um trabalho de auditoria, e é 

daquela que todos os utilizadores das demonstrações financeiras vão tirar as suas conclusões. 

Em consequência desta motivação, o nosso objetivo consiste em avaliar e quantificar a 

frequência da utilização dos diferentes tipos de opiniões sendo que, no caso das opiniões 

modificadas, perceber quais as principais áreas contabilísticas que contribuem para a sua 

emissão, e por fim identificar os principais riscos e as respostas dadas aos mesmos. 

Identificado o objetivo e a motivação, pretendemos responder às seguintes questões de 

investigação: 

Q.1: Existindo relatórios com modificação de opinião nas entidades públicas, qual a sua 

frequência? 

Q.2: Das opiniões modificadas, quais as áreas contabilísticas com maior influência na 

opinião do auditor? 

Q.3: Das opiniões modificadas, quais os principais riscos identificados e quais os 

procedimentos aplicados para a sua minimização? 
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A metodologia utilizada no presente estudo foi essencialmente a recolha de informação 

qualitativa tendo por base o acesso pessoal à base de dados da CFA - Cravo, Fortes, Antão & 

Associados, SROC, Lda., a onde se realizou o estágio curricular. 

Da base de dados foram recolhidas as Certificações Legal das Contas, os Relatórios & 

Contas de dez entidades públicas do ano de 2017 e ainda alguns elementos adicionais 

relevantes para a investigação. 

Após a recolha da informação, a mesma foi analisada e sintetizada tal como apresentada 

no capítulo dos Resultados Obtidos. 

3.1 EMPRESA 

A CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, Lda., foi fundada em 1990 por Domingos 

Cravo, João Fortes e Avelino Antão, estando atualmente a sociedade inscrita na Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

Presentemente presta serviços não só no âmbito das competências atribuídas aos 

Revisores Oficiais de Contas, mas também em áreas diversas como: 

• Consultoria Contabilística; 

• Avaliação e reestruturação de empresas;  

• Due Diligence; 

• Auditoria às contas; 

• Corporate Finance; 

• Controlo Interno; 

• Projetos de Investimento; 

• Consultadoria Fiscal; 

• Formação. 

Todos estes serviços são prestados aos sectores de atividade público, privado, 

cooperativo e não lucrativo (3º. Setor).  

Figura 12 - Logótipo – CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, Lda. 
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Os serviços no sector público, compreendem entidades reguladoras, institutos públicos, 

entidades publicas empresariais, entidades empresariais municipais, municípios, serviços 

municipalizados e associações de municípios. No sector privado prestam-se serviços às 

atividades agrícolas, aquacultura, avicultura, pecuária, vitivinicultura, agroindústria, 

construção civil e obras públicas, indústrias transformadoras, comércio, prestação de serviços, 

promoção imobiliária e gestão de participações sociais. Já no sector cooperativo os serviços 

são prestados às cooperativas agrícolas e cooperativas de habitação, e no sector não lucrativo 

às Misericórdias, IPSS, Associações e Fundações. 

As revisões legais de contas efetuadas pela CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, 

Lda., são efetuadas tanto de acordo com as normas nacionais de auditoria, como com as 

normas internacionais, estando a gestão da sociedade corporizada nos sócios, responsáveis 

pela gestão e pela supervisão técnica dos trabalhos. 

São vários os elementos que integram as equipas da CFA - Cravo, Fortes, Antão & 

Associados, SROC, Lda., detentores de formação superior nas diversas áreas, nomeadamente 

em auditoria, contabilidade, fiscalidade, economia, gestão e finanças, e habituados a 

responder às expectativas dos clientes e vencer todas as adversidades e contratempos, sempre 

com o objetivo de obter uma resposta pronta. (“Cravo Fortes Antão",2019) 

 

Colaboradores – CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, Lda. 

6 

Número de ROC 

24 

Número de 
Auditores 

8 

Número de 
Consultores 

2 

Outros 
Colaboradores 

Tabela 6 - Número de Colaboradores - Adaptado Sítio CFA 

No que diz respeito à independência do auditor, a CFA - Cravo, Fortes, Antão & 

Associados, SROC, Lda., tem diversos mecanismos rigorosos de controlo, os quais exigem que 

todos os membros da equipa CFA, cumprem com as normas de independência do IESBA, da 

IFAC e ainda das normas nacionais da OROC. 

3.2 AMOSTRA  

Para podermos responder às questões de investigação, recolhemos dez Certificações 

Legal das Contas referentes ao ano de 2017 emitidas pela CFA - Cravo, Fortes, Antão & 

Associados, SROC, Lda., e referentes a dez entidades públicas. 
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Por motivos de confidencialidade e pelo facto de os dados tratados serem sensíveis, toda 

a informação apresentada estará descaracterizada. Desta forma, as entidades serão 

classificadas da letra “A” à “J”, cumprindo assim com as diversas normas e princípios previstos 

nos diversos estatutos dos órgãos que regulam a atividade de Revisão Legal das Contas. 

As dez entidades públicas são as seguintes:  

Entidades Classificação Área de intervenção 

A Entidade Reguladora Autoridade 

B Entidade Municipal Municipais 

C Entidade Empresarial Municipal Municipais 

D Entidade Empresarial Municipal Municipais 

E Entidade Empresarial Municipal Municipais 

F Instituto Público Saúde 

G Instituto Público Saúde 

H Entidade Pública Empresarial Saúde 

I Entidade Pública Empresarial Saúde 

J Entidade Pública Empresarial Saúde 

Tabela 7 - Classificação da Amostra - Elaboração Própria 

No sentido de obter uma melhor perspetiva da dimensão das entidades em estudo, e a 

partir dos Relatórios & Contas, fizemos um levantamento de alguns indicadores financeiros da 

posição das entidades no final do exercício económico findo em 31 de dezembro de 2017. 
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Entidades 

Ativo 

 

(Em Euros) 

Passivo 

 

(Em Euros) 

Capital 
Próprio 

(Em Euros) 

Resultado 
Líquido 
Período 

(Em Euros) 

Número de 
trabalhadores 

(Em Unidades) 

A 18.300.000 2.200.000 16.100.000 1.500.000 82 

B 744.000 718.000 26.000 193.000 7 

C 31.400.000 5.100.000 26.300.000 (241.000) 2 

D 1.300.000 1.000.000 300.000 441.000 3 

E 24.100 185.100 (161.000) (49.600) 3 

F 338.400.000 251.800.000 86.600.000 24.400.000 4.520 

G 359.600.000 401.800.000 (42.200.000) 26.000.000 8.425 

H 340.900.000 422.800.000 (81.900.000) (34.800.000) 7.718 

I 18.800.000 17.000.000 1.800.000 (1.500.000) 619 

J 93.700.000 24.100.000 69.600.000 (2.800.000) 983 

Tabela 8 - Indicadores Financeiros da Amostra - Elaboração Própria 

Após análise e recolha da informação necessária à investigação, obtivemos resultados a 

discutir no capítulo dos resultados obtidos, os quais foram organizados e quantificados em 

função dos aspetos e características individuais de cada Certificação Legal das Contas. Após a 

análise, foram extraídos os diversos resultados e as respetivas conclusões. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

Da análise qualitativa utilizada, no sentido de responder às três questões de investigação 

levantadas, após análise dos dados da amostra, obtivemos os seguintes resultados: 

Entidade A 

Da análise efetuada na entidade classificada como Entidade Reguladora observámos que 

a mesma apresenta uma Certificação Legal das Contas sem alterações à opinião, 

demonstrando assim que as suas demonstrações financeiras se encontram isentas de erros e 

distorções materialmente relevantes. 

Entidade B 

Da análise efetuada na entidade classificada como Entidade Municipal observámos que a 

mesma apresenta uma Certificação Legal das Contas com alterações à opinião. 

Entidade “B” 

Classificação da entidade: Entidade Municipal 

Tipo de modificação da Opinião: Opinião com reservas 

Número de modificações à Opinião (Reservas): 2 

Áreas Contabilísticas Afetadas 

 - Fornecimentos e Serviços Externos 

 - Provisões 
Tabela 9 - Resultados obtidos - Entidade "B" - Elaboração Própria 

Entidade C 

Da análise efetuada na entidade classificada como Entidade Empresarial Municipal 

observámos que a mesma apresenta uma Certificação Legal das Contas com alterações à 

opinião. 

Entidade “C” 

Classificação da entidade: Entidade Empresarial Municipal 

Tipo de modificação da Opinião: Opinião com reservas 

Número de modificações à Opinião (Reservas): 2 

Áreas Contabilísticas Afetadas 

 - Provisões e passivos contingentes 

 - Clientes  
Tabela 10 - Resultados obtidos - Entidade "C" - Elaboração Própria 
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Entidade D 

Da análise efetuada na entidade classificada como Entidade Empresarial Municipal, 

observámos que a mesma apresenta uma certificação Legal das Contas sem alterações à 

opinião, demonstrando assim que as suas demonstrações financeiras se encontram isentas de 

erros e distorções materialmente relevantes. 

Entidade E 

Da análise efetuada na entidade classificada como Entidade Empresarial Municipal, 

observámos que a mesma apresenta uma certificação Legal das Contas sem alterações à 

opinião, demonstrando assim que as suas demonstrações financeiras se encontram isentas de 

erros e distorções materialmente relevantes. 

Entidade F 

Da análise efetuada na entidade classificada como Instituto Público na área da saúde, 

observámos que a mesma apresenta uma Certificação Legal das Contas com alterações à 

opinião. 

Entidade “F” 

Classificação da entidade: Instituto Público – Saúde 

Tipo de modificação da Opinião: Opinião com reservas 

Número de modificações à Opinião (Reservas): 4 

Áreas Contabilísticas Afetadas 

 - Ativos Fixos Tangíveis 

 - Clientes / Fornecedores 

 - Meios Financeiros Líquidos 

Outros determinantes à modificação da opinião: 

 - Divulgação 
Tabela 11 - Resultados obtidos - Entidade "F" - Elaboração Própria 

Entidade G 

Da análise efetuada na entidade classificada como Instituto Público na área da saúde, 

observámos que a mesma apresenta uma Certificação Legal das Contas com alterações à 

opinião. 
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Entidade “G” 

Classificação da entidade: Instituto Público – Saúde 

Tipo de modificação da Opinião: Opinião com reservas 

Número de modificações à Opinião (Reservas): 3 

Áreas Contabilísticas Afetadas 

 - Ativos Fixos Tangíveis 

 - Subsídios ao investimento (Proveitos Diferidos) 

 - Clientes / Fornecedores 
Tabela 12 - Resultados obtidos - Entidade "G" - Elaboração Própria 

Entidade H 

Da análise efetuada na entidade classificada como Entidade Pública Empresarial na área 

da saúde, observámos que a mesma apresenta uma Certificação Legal das Contas com 

alterações à opinião. 

Entidade “H” 

Classificação da entidade: Instituto Público – Saúde 

Tipo de modificação da Opinião: Opinião com reservas 

Número de modificações à Opinião (Reservas): 8 

Áreas Contabilísticas Afetadas 

 - Ativos Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis 

 - Inventários 

 - Clientes e Fornecedores 

 - Gastos com o pessoal 

 - Vendas e prestações de serviços 

 - Resultados transitados 

 - Acréscimos e diferimentos 

 - Provisões e passivos contingentes 
Tabela 13 - Resultados obtidos - Entidade "H" - Elaboração Própria 

Entidade I 

Da análise efetuada na entidade classificada como Entidade Pública Empresarial na área 

da saúde, observámos que a mesma apresenta uma Certificação Legal das Contas com 

alterações à opinião. 
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Entidade “I” 

Classificação da entidade: Instituto Público – Saúde 

Tipo de modificação da Opinião: Opinião com reservas 

Número de modificações à Opinião (Reservas): 2 

Áreas Contabilísticas Afetadas 

- Clientes 

- Vendas e prestação de serviços 

- Resultados transitados 
Tabela 14 - Resultados obtidos - Entidade "I" - Elaboração Própria 

Entidade J 

Da análise efetuada na  entidade classificada como Entidade Pública Empresarial na área 

da saúde, podemos observar que a mesma apresenta uma Certificação Legal das Contas com 

alterações à opinião. 

Entidade “J” 

Classificação da entidade: Instituto Público – Saúde 

Tipo de modificação da Opinião: Opinião com reserva 

Número de modificações à Opinião (Reservas): 1 

Áreas Contabilísticas Afetadas 

- Clientes 

- Vendas e prestação de serviços 

- Resultados transitados 
Tabela 15 - Resultados obtidos - Entidade "J" - Elaboração Própria 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 OPINIÃO NOS RELATÓRIOS NAS ENTIDADES PÚBLICAS 

Recordamos as questões de investigação colocadas anteriormente. A primeira, 

relativamente à existência de relatórios com modificação da opinião em entidades públicas, 

qual a sua frequência, a segunda, pretende identificar relativamente às opiniões modificadas, 

quias as áreas contabilísticas que mais influenciam a opinião do auditor, e por fim, das opiniões 

modificadas, quais os principais riscos identificados e quais os procedimentos para a sua 

minimização.  

Começando por responder à primeira questão colocada, relativamente à existência de 

relatórios com modificações à opinião nas entidades públicas e qual a sua frequência, os 

resultados obtidos são os que se apresentam no gráfico abaixo: 

 
Figura 13 - Modificação à opinião em Entidades Públicas – Elaboração Própria 

Com a observação efetuada, podemos identificar a existência de Certificações Legal das 

Contas com modificações à opinião, sendo que 30% não apresentam qualquer tipo de 

alteração, e os restantes 70% apresentam opiniões modificadas. 

Aprofundando a investigação da questão colocada, e desagregando a amostra em três 

classes, (entidades relacionadas com o sector da saúde, entidade reguladora e entidades do 

sector municipal), podemos verificar que todas as cinco entidades relacionadas com o sector 

70%

30%

Modificações à Opinião em Entidades Públicas

Percentagem de entidades c/ modificação: Percentagem de entidades s/ modificação:
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da saúde apresentam modificações à opinião, a entidade reguladora não apresenta opinião 

modificada e por fim, das quatro entidades relacionadas com o sector municipal, duas 

apresentaram modificações à opinião, sendo que as restantes não apresentaram nenhuma 

modificação à opinião.  

Em suma, relativamente à primeira questão, podemos constatar a existência de opiniões 

modificadas nos relatórios de Certificações Legal das Contas das entidades públicas, com um 

peso de 70% na amostra. 

5.2 ÁREAS CONTABILÍSTICAS COM MAIOR INFLUENCIA NA OPINIÃO DO AUDITOR 

No que diz respeito à segunda questão, das opiniões modificadas, quais as áreas 

contabilísticas com maior influência na opinião do auditor, identificámos diversas áreas tais 

como: 

• Acréscimos e Diferimentos; 

• Ativos Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis; 

• Clientes e Fornecedores; 

• Fornecimentos e Serviços Externos;  

• Gastos com Pessoal 

• Inventário; 

• Meios Financeiros Líquidos;  

• Provisões e Passivos contingentes; 

• Resultados Transitados;  

• Vendas e Prestação de Serviços;  

Foi ainda identificada uma opinião com reserva por motivos de divulgação. 

Nos diversos relatórios que integram a amostra, foram identificadas vinte e duas reservas, 

sendo oito o número máximo de reservas num só relatório. 

No gráfico seguinte podemos observar o número de modificações por área, tendo em 

conta que cada reserva por desacordo não se restringe unicamente a uma área, podendo 

existir várias áreas afetas apenas para uma opinião modificada. 
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Figura 14 - Áreas que afetam a Opinião – Elaboração Própria 

Da a análise dos resultados podemos identificar como área com maior número de 

modificações, a dos clientes e dos fornecedores, representando esta uma percentagem de 

25.00 % de toda a amostra. 

As áreas com menor influência ao nível da modificação de opinião, temos, os 

fornecimentos e serviços externos, os gastos com o pessoal, os meios financeiros líquidos, os 

inventários, e ainda os acréscimos e diferimentos, representado assim, cada área, uma 

percentagem aproximada de 4,17% da totalidade das modificações. A área dos ativos fixos 

tangíveis e ativos intangíveis representam 16,67%, e as restantes áreas 12,5% cada. 

Procurando sintetizar todas as observações por áreas e os respetivos pesos percentuais, 

apresentamos o gráfico seguinte: 

 
Figura 15 - Peso das áreas na modificação de opinião – Elaboração Própria 
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5.3 RISCOS IDENTIFICADOS E SUAS RESPOSTAS 

Relativamente aos riscos de auditoria das áreas identificadas e no sentido de responder à 

terceira questão de investigação, apresentamos de seguida os diversos riscos associados ás 

áreas contabilísticas referidas e os respetivos procedimentos para a sua minimização 

5.3.1 Clientes e fornecedores 

Começando pela área com maior peso na modificação da opinião, os clientes e 

fornecedores, estes estão relacionados com a limitação existente ao nível das circunstâncias 

de terceiros consideradas relevantes, não tendo os mesmo respondidos aos pedidos de 

confirmação de saldos, ou nos casos em que foi obtida resposta, a mesma é inconclusiva ou 

não reconciliável pela entidade. Neste sentido, além da área dos clientes e fornecedores, estão 

também aqui afetadas áreas como os Outros Créditos a Recebe e Outas Dívidas a Pagar. 

Nas Certificações Legal das Contas foi ainda identificado a falta de reconhecimento de 

imparidades de clientes, cujo o risco de realização são considerados altos, o que implica uma 

possível distorção ao nível das imparidades de clientes e consequentemente uma distorção ao 

nível dos Capitais Próprios, que estão sobreavaliados no montante das imparidades por 

registar. 

As Certificações Legal das Contas transparecem ainda a existência de falhas nos controlos 

internos, nomeadamente a existência de divergências de saldos nos diferentes programas 

utilizados. 

Podemos identificar vários riscos nomeadamente, o risco de controlo, o risco de erro, o 

risco nas asserções sobre transações, saldos e informação a divulgar, o risco de negócio, o risco 

de fraude e, por fim, o risco nas demonstrações financeiras no seu conjunto e asserções. Neste 

sentido, e como resposta ao risco, foram intensificados os procedimentos de circularização e 

ainda métodos alternativos, nomeadamente teste substantivos de detalhe de saldo e 

transações. 

Como resposta global aos riscos, e segundo a ISA 330, foi selecionada para os trabalhos 

uma equipa com mais experiência, aumento da supervisão, modificação de procedimentos 

consoante a profundidade e oportunidade e ainda promoveram-se testes adicionais de 

imprevisibilidade 
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5.3.2 Ativos fixos tangíveis e intangíveis  

Na área dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, uma das áreas problemáticas nas 

entidades do sector publico, as evidências verificada nas Certificações Legal das Contas são a 

existência de imóveis das entidades que não se encontram registados na contabilidade e no 

respetivo cadastros de bens de investimentos, a utilização de imóveis, cujos valores não estão 

incluídos nas demonstrações financeiras e ainda a existência de imóveis que se encontram 

registados por valores simbólicos. 

Consequentemente, todos os fatores identificados afetam não só a área dos ativos fixos 

tangíveis e ativos intangíveis, mas também as amortizações, as revalorizações, as perdas por 

imparidade em ativos. Esta matéria tem ainda influencia nos rendimentos imputados ou a 

imputar em exercícios futuros de subsídios ao investimento, outros proveitos diferidos e 

outras variações no capital próprio. 

Podemos identificar vários riscos como o risco inerente da atividade, o risco de erro, o 

risco de controlo, o risco de fraude, o risco de asserções sobre transações, saldos e 

informações a divulgar, e ainda o risco nas demonstrações financeiras no seu conjunto e 

asserções. Neste sentido, e como resposta ao risco, foram intensificados os testes substantivos 

de detalhe de saldos e transações e testes de controlo. 

Como resposta global aos riscos, e segundo a ISA 330, foi selecionado para os trabalhos 

uma equipa com mais experiência, manter o ceticismo profissional, modificação de 

procedimentos consoante a profundidade e oportunidade e ainda promoveram-se testes 

adicionais de imprevisibilidade. 

5.3.3 Provisões e passivos contingentes 

Na área das provisões e passivos contingentes, as ocorrências verificadas nas Certificações 

Legal das Contas são relativas a processos judiciais em curso, e onde não é possível emitir uma 

opinião não modificada sobre os montantes peticionados à entidade com o estatuto de Ré, 

devido à falta de elementos disponíveis sobre os critérios adotados no reconhecimento, 

mensuração e divulgação das provisões e passivos contingentes. 

 Outra ocorrência verificada nas Certificações Legal das Contas resulta da falta de 

existência de provisões e/ou passivos contingentes devido ao não cumprimento de dívidas a 

fornecedores e outros credores, aliados à falta de elementos disponíveis sobre os critérios 

adotados no reconhecimento, mensuração e divulgação das provisões e passivos contingentes, 



Relatório de Estágio - Modificação à opinião do Auditor na Certificação Legal das Contas de Entidades Públicas 

  

50 | P á g i n a  
 

não sendo possível calcular os juros de mora bem como verificar a necessidade de criação da 

provisão. 

Podemos identificar vários riscos como o risco inerente da atividade, o risco de controlo 

e ainda o risco nas demonstrações financeiras no seu conjunto e asserções. Neste sentido, e 

como resposta ao risco, foram intensificados os testes substantivos de detalhe de saldos e 

transações e testes de controlo. 

Como resposta global aos riscos, e segundo a ISA 330, foi selecionado para os trabalhos 

uma equipa com mais experiência, manter o ceticismo profissional, aumentar a supervisão e 

ainda promoveram-se testes adicionais de imprevisibilidade. 

5.3.4 Vendas e Prestação de Serviços 

Na área das vendas e prestações de serviços, as ocorrências verificadas nas Certificações 

Legal das Contas são transversais às entidades públicas empresariais ligadas ao sector da saúde 

e resultam do facto das entidades em questão terem efetuado ajustamentos nas referidas 

rubricas, não estando estes concluídos à data da emissão do relatório de Certificação Legal das 

Contas. 

Estes ajustamentos, ocorrem na sequência de um ofício emitido pela Administração 

Central do Sistema de Saúde, I.P. com divergências relativas às estimativas de produção 

apresentadas nos últimos exercícios a que serviram de base ao registo dos rendimentos 

relacionados com os contratos-programa.  

Os ajustamentos referidos, influenciam também, os resultados transitados, podendo 

assim ser identificado o risco de controlo e o risco de fraude. Neste sentido, e como resposta 

ao risco, foram intensificados os testes de controlo e os testes substantivos de detalhe de 

saldos. 

Como resposta global aos riscos, e segundo a ISA 330, promoveu-se o ceticismo 

profissional, aumentou-se a supervisão e ainda modificaram-se procedimentos consoante a 

profundidade e oportunidade. 

5.3.5 Resultados Transitados 

Na área dos Resultados Transitados, as ocorrências verificadas nas Certificações Legal das 

Contas, como referido anteriormente, são transversais às entidades públicas empresariais 

ligadas ao sector da saúde. Aquelas resultam do facto de as entidades em questão terem 
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efetuado regularizações na rubrica em questão, não estando estas regularizações todas 

concluídas à data da emissão do relatório de certificação legal das contas. 

É possível identificar vários riscos, sejam o risco de erro, e o risco de asserções sobre 

transações, saldos e informações a divulgar. Neste sentido, e como resposta ao risco, foram 

intensificados os testes substantivos de detalhe de saldos e transações, os testes de controlo 

e ainda os testes substantivos analíticos. 

Como resposta global aos riscos, e segundo a ISA 330, foi selecionado para os trabalhos 

uma equipa com mais experiência e ainda promoveu-se o aumento da supervisão. 

5.3.6 Acréscimos e Diferimentos 

Na área dos acréscimos e diferimentos, as ocorrências verificadas nas Certificações Legal 

das Contas são relativas à falta de estimativas ou insuficiência das mesmas, em diversas áreas. 

A área mais afetada é a dos gastos com pessoal, devido a insuficiência de especializações ao 

nível das férias, subsídios de férias, horas extraordinárias e outros suplementos que se 

encontram subvalorizadas, consequentemente, os capitais próprios encontram-se 

sobreavaliados e as rubricas de Outras Dívidas a Pagar encontram-se também subavaliadas. 

Podemos identificar vários riscos como o risco de erro, e o risco de asserções sobre 

transações, saldos e informações a divulgar. Neste sentido, e como resposta aos riscos, foram 

intensificados os testes substantivos de detalhe de saldos e transações, os testes de controlo 

e ainda os testes substantivos analíticos. 

Como resposta global aos riscos, e segundo a ISA 330, foi selecionado para o trabalho uma 

equipa com mais experiência e promoveu-se o ceticismo profissional. 

5.3.7 Gastos com Pessoal 

Na área de gastos com pessoal, as ocorrências verificadas nas Certificações Legal das 

Contas, são as que foram explicadas no ponto anterior, nomeadamente em resultado da 

deficiente estimativa de férias, subsídio de férias, horas extraordinárias e outros suplementos 

que se encontram subvalorizados. 

À semelhança da área anterior, identificámos vários riscos como o risco de erro, o risco 

de controlo, o risco de fraude, e o risco de asserções sobre transações, saldos e informações a 

divulgar. Neste sentido, e como resposta ao risco, foram intensificados os testes substantivos 
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de detalhe de saldos e transações, os testes de controlo e ainda os testes substantivos 

analíticos. 

Como resposta global aos riscos, e segundo a ISA 330, foi selecionada para os trabalhos 

uma equipa com mais experiência, manter o ceticismo profissional e ainda promoveram-se 

testes adicionais de imprevisibilidade. 

5.3.8 Inventários  

Na área dos inventários, as ocorrências verificadas nas Certificações Legal das Contas, 

resultam da impossibilidade de acompanhamento do processo de inventariação física das 

existências e dos procedimentos alternativos efetuados, aliados às limitações verificadas ao 

nível do sistema de controlo internos, não foi possível a validação do inventário, e 

consequentemente, não foi possível validar os custos das mercadorias vendidas e matérias 

consumidas, os ganhos em inventários e as perdas de inventários, incluídas nas rubricas outros 

rendimentos e outros gastos, respetivamente. 

Podemos identificar vários riscos como o risco de controlo, o risco inerente de negócio, o 

risco de erro, o risco de fraude e ainda o risco nas distorções financeiras no seu conjunto e 

asserções. Neste sentido, e como resposta ao risco, foram intensificados os testes substantivos 

analíticos, os testes substantivos de detalhe de saldos e transações e ainda os testes de 

controlo. 

Como resposta global os riscos, e segundo a ISA 330, foi selecionada para o trabalho uma 

equipa com mais experiência, promoveram-se testes adicionais de imprevisibilidade e ainda 

foram modificados procedimentos no que se refere à profundidade e à oportunidade. 

5.3.9 Meios Financeiros Líquidos 

Na área dos meios financeiros líquidos, as ocorrências verificadas nas Certificações Legal 

das Contas, são relativas aos procedimentos administrativos de controlo interno associados ao 

funcionamento das disponibilidades, as quais, não permitem um adequado controlo ao longo 

do exercício, acrescentando-se o facto de existir montantes por identificar pendentes nas 

reconciliações bancárias. 

Podemos identificar vários riscos como o risco de controlo, e o risco de fraude. Neste 

sentido, e como resposta ao risco, foram intensificados os testes substantivos de detalhe de 

saldos e transações e os testes de controlo. 



Relatório de Estágio - Modificação à opinião do Auditor na Certificação Legal das Contas de Entidades Públicas 
 

53 | P á g i n a  
  

Como resposta global aos riscos, e segundo a ISA 330, foi selecionada para o trabalho uma 

equipa com mais experiência e ainda promoveu-se o aumento da supervisão. 

5.3.10 Fornecimentos e serviços externos 

Na área dos fornecimentos e serviços externos, as ocorrências verificadas nas 

Certificações Legal das Contas, resultam da impossibilidade de aferir o montante de encargos 

da entidade. 

Podemos assim identificar vários riscos como o risco de controlo, o risco de erro, e o risco 

nas asserções sobre transações, saldos e informações a divulgar. Neste sentido, e como 

resposta ao risco, são intensificados os testes substantivos de detalhe de saldos e transações, 

os testes de controlo e ainda os testes substantivos analíticos. 

Como resposta global aos riscos, e segundo a ISA 330, foi selecionado para o trabalho uma 

equipa com mais experiência e promoveu-se o ceticismo profissional. 

5.3.11 Divulgação 

Já no que diz respeito às informações a divulgar, a ocorrência verificada nas Certificações 

Legal das Contas, referem-se ao facto de os documentos de prestação de contas não conterem 

informação completa e, em alguns componentes relevantes, suficiente, nos termos do 

normativo contabilístico em vigor, nomeadamente no que diz respeito à divulgação dos 

critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da 

demonstração dos resultados. 

Podemos identificar o risco de informações a divulgar, e como resposta foram 

intensificados os testes substantivos de detalhe de saldos e transações, os testes substantivos 

analíticos e os testes de controlo. 

Como resposta global aos riscos, e segundo a ISA 330, foi selecionado para o trabalho uma 

equipa com mais experiência e ainda promoveu-se o aumento da supervisão. 

Procurando sintetizar todos os tipos de riscos, bem como a sua resposta global segundo 

a ISA 330, por área contabilística afetada por uma opinião modificada, apresentamos as 

seguintes tabelas, de onde na primeira podemos observar os riscos identificados e na segunda 

tabela, a resposta global aos riscos.



Relatório de Estágio - Modificação à opinião do Auditor na Certificação Legal das Contas de Entidades Públicas 

  

54 | P á g i n a  
 

Riscos identificados 
Risco de 
controlo 

Risco de erros 

Risco nas 
asserções sobre 

transações 
saldos e 

informação a 
divulgar 

Risco inerente 
do negócio / 

atividade 
Risco de fraude 

Risco nas 
demonstrações 
financeiras no 
seu conjunto e 

asserções 

Acréscimos e Diferimentos   X X       

Ativos Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis X X X X X X 

Clientes e Fornecedores X X X X X X 

Divulgação     X       

Fornecimentos e Serviços Externos X X X       

Gastos com Pessoal X X X   X   

Inventário X X X X X   

Meios Financeiros Líquidos X       X   

Provisões e Passivos contingentes X     X   X 

Resultados Transitados   X X       

Vendas e Prestação de Serviços X       X   

Percentagem de ocorrência: 22% 20% 22% 11% 17% 8% 
Tabela 16 - Síntese dos riscos identificados - Elaboração Própria 
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Resposta global ao risco (ISA 330) 
Equipa com 

mais 
experiência 

Aumento da 
supervisão 

Ceticismo 
profissional 

Testes adicionais 
de 

imprevisibilidade 

Modificação de 
procedimentos 

consoante a 
profundidade e 
oportunidade 

Acréscimos e Diferimentos X   X     

Ativos Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis X   X X X 

Clientes e Fornecedores X X   X X 

Divulgação X X       

Fornecimentos e Serviços Externos X   X     

Gastos com Pessoal X   X X   

Inventário X       X 

Meios Financeiros Líquidos X X       

Provisões e Passivos contingentes X X X X   

Resultados Transitados X X       

Vendas e Prestação de Serviços   X X   X 

Percentagem de ocorrência: 34% 20% 20% 13% 13% 
Tabela 17 - Síntese das respostas globais ao risco (ISA330) - Elaboração Própria 



Relatório de Estágio - Modificação à opinião do Auditor na Certificação Legal das Contas de Entidades Públicas 

  

56 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 | P á g i n a  
 

6 CONCLUSÃO 

6.1 SÍNTESE DO TRABALHO 

Do trabalho desenvolvido, podemos concluir que os resultados obtidos no estudo estão 

em conformidade com os resultados esperados, bem como com a revisão de literatura, 

podendo assim sustentar-se que o principal objetivo do estudo foi atingido. 

Era de nosso objetivo avaliar e quantificar a frequência da utilização dos diferentes tipos 

de opinião sendo que, no caso das opiniões modificadas, pretendia-se identificar as principais 

áreas contabilísticas que contribuem para a formalização dessas opiniões e, por fim, identificar 

os principais riscos e as respostas aos mesmos, sendo a nossa principal motivação, poder, 

através da utilização de dados reais, avaliar, investigar e analisar a opinião do auditor na 

Certificação Legal das Contas de diversas entidades públicas. 

Este trabalho de investigação teve por base o estágio curricular efetuado na Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, Lda. e tem como 

amostra de estudo entidades do sector público, auditadas pela Sociedade, referentes ao ano 

de 2017. 

Como resultado do estudo, e em resposta às questões de investigação, observamos que 

da amostra em estudo, podemos identificar a existência de Certificações Legal das Contas com 

modificações à opinião, sendo que 30% não apresentam qualquer tipo de alteração, e os 

restantes 70% apresentam opiniões modificadas. 

Podemos observar que as áreas contabilísticas com maior impacto na modificação da 

opinião do auditor são os clientes e fornecedores, os ativos fixos tangíveis e intangíveis, os 

acréscimos e diferimentos, as provisões e passivos contingentes, as vendas e prestação de 

serviços, os resultados transitados, os gastos com pessoal, os meios financeiros líquidos, os 

fornecimentos e serviços externos e por fim a falta de divulgações de informação, sendo que 

a área dos clientes e fornecedores representa 25% das modificações à opinião. 

Por fim, podemos verificar que os principais riscos de auditoria são nomeadamente o risco 

de controlo, o riso de erro, o risco nas asserções sobre transações, saldos e informações a 

divulgar, o risco inerente das entidades e ainda o risco de fraude. Já no que diz respeito à 
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resposta a estes riscos, esta passa por intensificar os testes substantivos de detalhe de saldos 

e transações, testes de controlo e ainda testes substantivos analíticos. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Em trabalhos futuros o presente trabalho poderá ser melhorado, e passa pelo 

alargamento da amostra de modo a analisar dados com maior precisão, tendo em conta que 

neste estudo, o número de entidades públicas estava limitada ao número de entidades 

públicas auditadas em 2017 pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas CFA - Cravo, Fortes, 

Antão & Associados, SROC, Lda.. 

Sugerimos ainda que o estudo futuro deverá abranger outros parágrafos das certificações 

legal das contas e relatórios de auditoria, nomeadamente o parágrafo das ênfases, de onde 

seria interessante verificar se o conteúdo do parágrafo efetivamente não apresenta 

modificações à opinião de forma camuflada e por fim, abranger o parágrafo das matérias 

relevantes de auditoria. 
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