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Enhancing governance through internal audit

O QUE É A ECIIA
A Confederação Europeia dos Institutos de Auditoria Interna (ECIIA) é a voz da auditoria
interna na Europa.
A nossa função é destacar a governação
promovendo a prática da auditoria interna.

corporativa

A missão da ECIIA é promover o desenvolvimento de uma boa
governação corporativa e auditoria interna a nível europeu:
• Partilhando o conhecimento;
• Desenvolvendo relações chave;
• Sensibilizando o ambiente regulatório, em contactos com a
União Europeia, o Parlamento Europeu e as Autoridades
Europeias.

A ECIIA dá voz a 48.000 Auditores Internos em 34 países da Europa alargada.

Agenda
➢Reações dos Reguladores Europeus ao Covid 19
➢Risco em Foco 2021 no contexto do Covid 19

Plano de
Recuperação
para a Europa

Reacção do BCE

“Tempos extraordinários requerem ações
extraordinárias.

Não há limites para o nosso Compromisso com o
Euro.”
Christine Lagarde

Presidente do BCE

Reacção da EIOPA

Autoridade Europeia para os Seguros e Pensões
O sector dos seguros está a lidar com condições de mercado desafiantes mantendo-se
operacional, e, em paralelo, protegendo os empregados e segurados e, ainda, gerindo os riscos
das operações.
A “EIOPA” introduziu medidas que irão ajudar as seguradoras a centrarem-se na continuidade do
negócio e continuarem a servir os seus clientes:

Flexibilidade na supervisão
relativamente aos prazos de apresentação dos relatórios de
supervisão e divulgação pública pelas seguradoras ( tal como aconteceu com a Avaliação
Holística do Impacto na revisão de 2020, da Solvency II.):
• uma abordagem prudente e a suspensão temporária
discricionária de dividendos e compra de ações próprias;

de

qualquer

distribuição

• necessidade de clareza na comunicação – ser explícito sobre o que está ou não coberto e
relativamente a medidas de contingência em vigor para os clientes; ferramentas digitais
….

Prioridades para a ComissãoVon der Leyen
As Guidelines Políticas
Europa:

focam-se em seis ambições essenciais para a

▪ Um Pacto Ecológico Europeu;

▪ Uma economia que trabalha para as pessoas;
▪ Uma Europa adaptada à era digital;

▪ Protegendo o nosso modo de vida europeu;
▪ Uma Europa mais forte no mundo;

▪ Um novo impulso para a democracia Europeia.
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Neutralidade climática 2050

PROMOTING
CLEAN
ENERGY

CLIMATE
PACT AND CLIMATE
LAW

INVESTING IN
SMARTER, MORE
SUSTAINABLE
TRANSPORT

STRIVING
FOR GREENER
INDUSTRY

PROTECTING NATURE

FROM FARM
TO FORK

The European
Green Deal

ELIMINATING
POLLUTION

ENSURING
A JUST TRANSITION
FOR ALL

LEADING THE
GREEN CHANGE
GLOBALLY
MAKING
HOMES ENERGY
EFFICIENT

FINANCING
GREEN
PROJECTS

Politicas transformadoras
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Uma Europa adaptada à era digital – pilares & ações

+ International dimension
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Agenda
➢Reações dos Reguladores Europeus ao Covid 19
➢Risco em Foco 2021 no contexto do Covid 19

Risco em Foco 2021:finalidade
•

Risco em Foco é um barómetro anual da percepção que os
Diretores de Auditoria Interna (DAIs) têm das prioridades dos riscos
nas suas organizações e das questões que os preocupam ao
prepararem o futuro plano de auditoria;

•

A 5.ª edição do Risco em Foco resultou de uma parceria entre dez
institutos de auditores internos europeus: Áustria, Bélgica, França,
Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia e Reino
Unido& Irlanda;

•

Risco em Foco é uma referência essencial para a profissão de
auditoria interna, não apenas na Europa onde a pesquisa teve
lugar, mas em todo o mundo.

42
DAEs e Presidentes
dos comités de AI
entrevistados

579
inquiridos que
responderam +10%
que no ano anterior

51
peritos
entrevistados

Resultados do inquérito
MAIS UM ANO: 2021 vs 2020
Quais são os cinco riscos principais com que uma organização se defronta?

Prioridades dos riscos vs. foco da auditoria

Riscos de hoje vs. Riscos futuros
Cibersegurança e segurança de dados

Alterações legislativas e conformidade
Digitalização, novas tecnologias e IA

Risco financeiro, de capital e de liquidez
Capital humano e gestão de talentos
Resposta a calamidades e crises
Incerteza macroeconómica e geopolítica
Risco em cadeias de abastecimento,outsourcing, e 3º.s

2024

Comunicações, gestão e reputação

2021

Governação corporativa e reporte
Suborno, fraude e outros crimes financeiros
Alterações climáticas e sustentabilidade ambiental
Cultura corporativa
Saúde e segurança
Fusões e aquisições
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Impacto do COVID-19
no panorama do risco
• Coronavírus é o acontecimento mais significativo e
de maior alcance para as empresas e continua a
dificultar o horizonte empresarial.
• Existem numerosos riscos chave que foram
agravados, incluindo: a cibersegurança e a
segurança de dados, o risco financeiro, de capital
e de liquidez, o suborno, a fraude e outros crimes
financeiros.

Risco em Foco 2021 – as grandes questões
1. Segurança da informação num ambiente de trabalho alargado
2.Moderação regulatório e o regresso à normalidade
3.Relevância estratégica e o imperativo digital
4.Risco de liquideze redução de custos com uma procuar deprimida
5.Gerindo talentos, o bem estra do pessoal e desafios diversos
6.Preparação para catástrofes e crises:lições da pandemia
7.Nacionalismo crescente e tensões sociais no meio de uma volatilidade
económica sem precedentes
8. Rutura na cadeia de abastecimento e solvência dos vendedores
9.Fraude e exploração da rutura operacional e económica
10. Alterações climáticas: a próxima crise?

Segurança da informação num
ambiente de trabalho alargado
• Pelo terceiro ano consecutivo, a
cibersegurança e a segurança dos
dados alcançaram o topo na lista
dos riscos, com 79% dos DAIs a
colocá-los entre os cinco primeiros
riscos da sua organização.
• Mais do que um quarto (27%)
indicaram-nas como o risco
número um.

• A rápida passagem para o trabalho remoto
durante
o
confinamento
aumentou
a
vulnerabilidade da organização a ataques
cibernéticos.

• Mitigar o risco de acesso remoto a dados
sensíveis, tornando os dispositivos pessoais mais
seguros.
• O pessoal tornou-se mais suscetível a ações de
índole social e existe um maior risco de que os
controlos e medidas de segurança venham a ser
contornados.

Risco de liquidez e redução de custos com
uma procura em queda
• O risco financeiro, de capital e de liquidez
saltou para a agenda, com mais de dois em
cinco dos DAIs inquiridos (42%) a colocá-los
entre os cinco principais riscos – um
acréscimo de 40% face ao ano passado.

• Muito provavelmente esta constatação
resulta do período em que o inquérito foi
realizado – no mês de março, quando o surto
do coronavírus atingiu a Europa e o risco de
liquidez de curto prazo surgiu em força.

• Os riscos de curto prazo poderão baixar
em 2021 mas o conselho/ comité de
auditoria poderá recorrer a auditorias à
tesouraria para verificar se os riscos estão
a ser geridos.
• A médio prazo, a auditoria interna pode
acrescentar valor, ajudando a controlar
custos e apoiando a organização na
análise das operações do negócio,
detetando lacunas e ineficiências, e
permitir gerar poupanças.

Preparação para catástrofes e crises
• Pela primeira vez, a resposta a
catástrofes e crises surgiu no inquérito.
• Mais de um terço dos DAIs (34%)
citaram-no com um dos riscos principais
da respetiva organização, refletindo um
foco crescente na gestão de crises e na
resiliência do negócio, consequência
da pandemia do coronavírus.

• A gestão de crises e o planeamento
necessitam de ser atualizados para futuras
pandemias, e mais confinamentos que
possam surgir.

• A avaliação da eficácia dos PCNs
( Plano de continuidade do negócio),
em que medida foram seguidos e a
robustez da governação nas tomadas
de decisão em tempo de crise.

• A reputação também vem a lume, com
um em cada quatro (25%) DAIs a
mencionar a Comunicação, gestão e a
reputação entre os cinco riscos principais.

Fraude e exploração da rutura
económica e operacional
• Suborno, fraude e outros crimes
financeiros foram citados por 25% dos
DAIs como integrando os cinco riscos
de topo, um acréscimo importante de
19% face aos 21% que afirmaram o
mesmo o ano passado.
• 50% disseram que é uma área onde a
auditoria gasta mais tempo e esforço.

• Existem dois fatores essenciais que colocam
as empresas em elevado risco de crime
financeiro:
➢ O aumento de fraudelentos que tentam capitalizar a
crise, recorrendo a técnicas digitais sofisticadas.
➢ A eficácia dos controlos aparentemente terá sido
reduzida nos meses recentes, por virtude da pandemia.

Alterações climáticas: a próxima crise?
• 22% dos DAIs citaram as alterações
climáticas e a sustentabilidade ambiental
como um dos cinco riscos de topo, que a sua
organização encara;
• 6% dos DAIs citam as alterações climáticas
como uma das áreas de topo onde
despendem
mais
tempo
e
esforço
atualmente.

• 41% dos DAIs disseram que estimam
que este risco irá permanecer entre os
cinco riscos de topo para a sua
organização dentro de três anos.
• Não há mais nenhum risco que se
estime venham a ter igual prioridade
no mesmo período.
• A dimensão da preparação necessária
é evidenciada pela pandemia do
coronavírus.

O Relatório Anual da ECIIA está disponível em eciia.eu

Muito obrigada pela vossa atenção!

@EciiaInfo

eciia.eu

info@eciia.eu

Reforçando a governação com a auditoria interna

ECIIA

8

