IPAI E ISCAD ASSINAM PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
O IPAI – Instituto Português de Auditoria Interna, como prestigiada associação,
internacionalmente reconhecida que congrega profissionais e estudiosos de auditoria interna cuja
actividade muito tem contribuído para o desenvolvimento das empresas e das organizações
públicas e sociais, e o ISCAD como instituição de ensino superior votada à capacitação e
desenvolvimento de quadros em competências requeridas pelo mercado de trabalho, com cursos
de licenciatura, mestrado, pós-graduação e formação profissional, em diferentes domínios do
saber, particularmente nas áreas de Administração Pública e Autárquica assinaram Protocolo de
Cooperação.
Tendo em conta que o IPAI demonstra de há anos empenho constante na formação, actualização
e valorização dos seus associados bem como promove e colabora em relevantes acções de
formação, editando ainda publicações técnicas e normativas do maior interesse para técnicos da
especialidade das empresas e dos organismos e serviços públicos e visto que o ISCAD, além dos
que actualmente promove, se propõe ministrar cursos de pós-graduação especialmente ajustados
às necessidades formativas dos Trabalhadores das Administrações Públicas, designadamente:
Auditoria e Avaliação das Organizações Públicas e Autárquicas, Nova Gestão Municipal e das
Comunidades Locais e Novo Regime Jurídico da Contratação Pública, congregaram, através
deste Protocolo as orientações comuns e de acção partilhada.
Assim, o ISCAD põe à disposição do IPAI, com vista à qualificação dos seus Associados, bem
como de todos os agentes do Sistema de Controlo Interno da Administração Pública, a sua
experiência em ensino e formação em matérias de Ciências da Administração em geral e de
Ciências da Administração e Gestão Pública e Autárquica, em particular, designadamente em
pesquisa de necessidades formativas, concepção de intervenções, programas, instrumentos e
suportes formativos e organização, promoção e execução de actividades formativas.
Sendo que o IPAI apoiará e integrará a Pós-Graduação em Auditoria e Avaliação das
Organizações Públicas e Autárquicas, como Instituição de referência na área em questão.

