XV CONFERÊNCIA ANUAL DO IPAI
NOTAS DE ABERTURA

Bom dia a todos,
Em nome do IPAI, dou-vos as boas-vindas e agradeço a vossa
participação nesta XV Conferência Anual de Auditoria Interna.
Agradecemos a todos os oradores a disponibilidade que tiveram em
partilhar as suas ideias e experiências.
Agradecemos

igualmente

a

todos

os

patrocinadores,

Deloitte,

Ernst&Young, KPMG e PricewatershouseCoopers, a disponibilidade em
apoiar esta conferência.
We would like to thanks David Richards for coming and to honor our
conference with his presence and participation. It’s a privilege to have with
us the president of the Institute of Internal Auditors. Thanks Dave.
Este ano a Conferência Anual do IPAI retoma o tema do papel da Auditoria
Interna no Governo das Sociedades.
O Governo das Organizações, privadas ou públicas, tem vindo a ganhar
cada vez mais importância, quer no contexto do funcionamento dos
mercados de capitais e da regulação do mercado financeiro, quer no que
respeita às boas práticas do funcionamento do sector público.
A actual crise financeira mundial veio demonstrar mais uma vez a
necessidade do reforço da regulação dos mercados, de um bom governo

das organizações, e a importância dos sistemas de Gestão de Risco e
Controlo Interno.
Todos sabemos que a Auditoria Interna desempenha um papel importante
no Governo das Organizações, quer como actividade de consultoria na
implementação dos processos e sistemas de Gestão de Risco e Controlo
Interno quer como actividade de avaliação desses processos e sistemas.
No decorrer da conferência teremos a oportunidade de desenvolver este
tema e de conhecer as perspectivas dos órgãos de governação e da
Auditoria Interna.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentar uma síntese da
actividade do IPAI durante este ano.
No início do ano realizou-se a Assembleia Eleitoral com a eleição de novos
corpos sociais para o biénio de 2008-2009. Nesta assembleia foi aprovada
a constituição de um novo órgão social, o Conselho Geral, composto por
personalidades de prestígio com interesses na actividade de Auditoria
Interna. Este novo órgão é presidido pelo Dr. Manuel Barreiro e tem como
vice-presidente o Dr. Raul Fernandes, fundadores do IPAI e anteriores
presidente e vice-presidente da Direcção. Gostaria de aproveitar esta
oportunidade para, em nome da Direcção do IPAI, agradecer aos dois o
elevado contributo que deram ao IPAI e à Auditoria Interna ao longo destes
16 anos e de podermos continuar a contar com os seus conhecimentos,
experiências e conselhos. Agradeço uma salva de palmas para os dois.
Este ano, o IPAI continuou a crescer e a desenvolver uma grande
actividade em todas as suas áreas de intervenção.

O nº de associados aumentou de 375 para 495. De salientar a adesão de
mais dois associados colectivos.
No que respeita à formação, apresentámos um programa anual que
procurou responder às necessidades formativas dos associados e outros
interessados, quer no que respeita à preparação para os programas de
certificação quer na preparação geral e técnica. Em termos gerais,
realizámos 21 acções de formação, com um total de 276 horas e
abrangendo 619 formandos. Gostaria ainda de salientar a procura e
importância dos programas de formação “in house”.
No Fórum de Auditoria Interna, realizado em 27 de Junho, contámos com
cerca de 160 participantes. Neste fórum foram apresentadas e discutidas
as conclusões dos questionários CBOK e IPAI-KPMG sobre a Situação da
Auditoria Interna em Portugal, Espanha e a nível global. De salientar a
participação do Instituto de Auditores Internos de Espanha.
Aproveitando a realização dos dois questionários sobre a Situação da
Auditoria Interna, a Direcção lançou o Prémio IPAI 2008 para o melhor
estudo sobre o tema.
No que se refere ao programa de certificação, em finais de 2007
existiam114 certificações, sendo 77 CIA’s - Certified Internal Auditors, 33
CCSA’s - Certification in Control Self Assessment, 2 CGAP – Certified
Government Auditing Profissional e 2 CFSA’s – Certified Financial Services
Auditor. Em 2008, o programa de certificação prosseguiu, com os exames
efectuados directamente no computador e com uma periodicidade
superior. Dado o atraso no lançamento do novo programa e a nova
organização dos exames, o IPAI ainda não dispõe de informação sobre as

certificações de 2008, embora se espere que tenham ocorrido com
sucesso e com um crescimento pelo menos idêntico ao do ano anterior.
Este ano forma já publicados 3 nºs da revista Auditoria Interna, dando
continuidade à nova apresentação gráfica e à melhoria dos conteúdos.
Neste particular, gostaríamos de apelar a todos os associados para que
colaborem na revista, enviando artigos, notícias e outros documentos para
publicação.
O novo site do IPAI já está concluído e será colocado à disposição de
todos muito brevemente. Para além da alteração do grafismo, adaptando-o
à nova imagem do IPAI, o novo site terá novos conteúdos e uma
possibilidade de interacção mais dinâmica e privilegiada com os
associados, através da criação de um acesso reservado.
No que respeita à tradução das Normas Internacionais para a Prática
Profissional de Auditoria Interna, foi lançada este ano uma nova publicação
com a tradução das normas e práticas actualizadas. Temos estado
também a colaborar com o IIA, em conjunto com os Institutos de língua
portuguesa, para uma tradução única para português das Normas para
publicação no site do IIA.
No que se refere à colaboração com Instituições de Ensino, o IPAI tem
vindo a preparar e a estabelecer protocolos para o desenvolvimento de
iniciativas de interesse comum e que contribuam para o ensino e
desenvolvimento da Auditoria Interna em Portugal.
Por último, gostaria de salientar o lançamento dos Núcleos especializados
de Auditoria Interna, tendo já sido realizada a primeira reunião do Núcleo
de Auditores Internos do sector financeiro, estando prevista ainda para

este mês a primeira reunião do Núcleo de Auditores de Sistemas de
Informação.
Em nome da Direcção do IPAI, desejo a todos uma boa Conferência e que
esta seja mais uma vez uma oportunidade de partilha de conhecimentos e
experiências e um ponto de encontro e de convivência de profissionais e
outros interessados na Auditoria Interna, contribuindo deste modo para o
desenvolvimento do Governo das Organizações em Portugal.
Muito obrigado pela vossa atenção.
Domingos Sequeira de Almeida
Presidente da Direcção

