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RESUMO 

O relato financeiro eletrónico é uma realidade tornada possível com o aparecimento da Internet, 

cada vez mais utilizado pelas empresas na divulgação da informação contabilístico-financeira. 

Embora seja uma área de investigação relativamente recente, existem já diversos estudos e 

recomendações no sentido de as empresas potenciarem as suas possibilidades. Contudo, é mais 

escassa a investigação publicada que incida no lado da procura da informação contabilístico-

financeira e que identifique as necessidades dos utilizadores quanto ao formato e conteúdo dessa 

informação. Assim, o objetivo deste estudo é verificar se as necessidades e interesses dos 

utilizadores deste tipo de informação, num mercado bolsista emergente, como é o caso de Angola, 

coincidem, ou não, com as recomendações e modelos de divulgação atuais. Concluímos que as 

necessidades dos utilizadores estudados correspondem às recomendações atuais, quanto ao 

formato de apresentação da informação contabilístico-financeira e respetivo conteúdo, devendo 

ser consideradas como referência pelas empresas que vão integrar o mercado bolsista emergente 

angolano. Este trabalho apresenta dois contributos: por um lado, a análise na perspetiva da 

procura da informação e, por outro lado, o estudo desta temática num mercado emergente, o que 

permitirá aos organismos reguladoras definir regras e recomendações antecipadamente, no que 

respeita ao relato financeiro eletrónico. 

Palavras-Chave: Internet, páginas web, relato financeiro eletrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


