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Bom dia 

omeço por cumprimentar os nossos 

convidados Direção do IPAI, distintos 

Oradores e estimados colegas aqui 

presentes. 

Em nome do IPAI, cabe-me mais uma vez o grato 

prazer de iniciar a sessão de hoje, começando por 

agradecer a todos os oradores convidados e às 

nossas colegas Carolina Baltazar da ECIIA e 

Letícia Lucas do IIA Luxemburgo, que irão ajudar 

a que esta jornada de trabalho venha a ser uma 

mais-valia para todos nós e para as nossas 

organizações. 

Endereço um agradecimento especial aos nossos 

patrocinadores: PWC, E&Y e Baker Tilly que 

contribuíram para tornar realidade este nosso 

encontro e momento de partilha. 

O tema escolhido para o nosso Fórum, dentro da 

lógica de partilha de conhecimento revela a 

oportunidade e a atualidade do mesmo:  

“Inteligência Artificial, Cibersegurança e o 

Futuro do Auditor Interno” 

Cada vez mais no nosso quotidiano nos é 

solicitado que desenvolvamos a nossa atividade e 

utilizemos os nossos recursos com o auxílio de 

ferramentas potenciadoras do valor da informação 

disponível que julgamos atuais e cremos 

desafiantes. 

Vamos ter dois painéis onde serão abordados 

temas de reflexão em torno de: benefícios da 

Tecnologia para atingir os desideratos desafiantes 

propostos para a função Auditoria, para a 

mitigação dos riscos e determinantes na 

construção do Futuro do Auditor Interno. 

Gostaria de vos transmitir que o IPAI, instituição 

que tenho a responsabilidade de dirigir tem 

privilegiado a reflexão, de temas relacionados 

como papel do Auditor no contexto dos novos 

desafios tecnológicos, quer nos eventos de caráter 

alargado (Conferência Anual) último dos quais foi 

realizado no passado dia 15 de Novembro quer no 

Fórum em Junho, mais focado nos profissionais e 

suas problemáticas. 

O IPAI tem vindo também a incentivar a reunião 

de núcleos setoriais, o último organizado pelo 

NASF na semana passada, tendo tido como tema 

de reflexão o “Reimaginar a Função de 

Auditoria”.  

Recordo ainda como alerta e “Save the date” que 

no próximo ano teremos a conferência de ECIIA a 

decorrer em Portugal em Outubro. Estão todos 

convidados a participarem e a colaborarem como 

oradores. E contamos com as vossas instituições 

como patrocinadoras. 

Hoje e aqui refletimos sobre os desafios e o 

reequacionar da Auditoria num contexto muito 

dinâmico, onde a função deverá estar devidamente 

regulamentada referenciada e estruturada; estando 

bem reveladas as três linhas de defesa do ponto de 

vista de “Corporate Governance”. 

A missão da Auditoria rege-se por princípios 

sedimentados no Código de Ética e nos Standards 

do IIA, mas dado o contexto de transformação 

digital atual está a ser fortemente desafiada a 

vários níveis, em diversos eixos:  

Integridade, Competência e zelo 

profissional, independência, alinhamento com a 

estratégia, objetivos da organização, 

posicionamento adequando no Corporate 

Governance da Organização, dotação de recursos, 

que permitam um alinhamento com os riscos do 

negócio, bem assim com a qualidade e a 

melhoria contínua, apanágio da profissão. 

 

 

 

 

 

 

C 
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(1) Deste modo, e utilizando como base de informação o “Risk Focus 2019”, ECIIA, CIIA podemos 

identificar quais os principais riscos identificados nesse survey:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Como levar a cabo e tornar eficaz a 

comunicação e como adaptar e melhorar a 

organização? Quando os negócios já não são os 

mesmos, onde as novas fontes de risco 

(computação em Nuvem, Internet das coisas, 

Automação, RPAs, Inteligência Artificial) exigem 

indubitavelmente novos instrumentos. 

(3) Cada vez mais o Road Map de Auditoria vai 

preconizar uma implementação de Análise 

Preditiva; 

(4) Quando olhamos historicamente e 

cronologicamente para a evolução que a profissão 

tem tido nas organizações, verificamos que tem 

passado por uma auditoria baseada no risco e 

entendimento de processo até a uma fase mais 

preditiva com a utilização de modelos, baseados 

em small data, big data e data preparation, que 

permitam a utilização do KRIs e KPIs com a 

possibilidade do auditor vir a focar 

preferencialmente a sua atenção nas exceções. 

Numa ótica de passar de uma utilização básica de 

queries para uma auditoria contínua consolidada, 

com a monitorização contínua (on line Audit) e 

Advanced Audit Analytics, utilizando modelagem 

de Big Data, Machine Learning e Análise 

Preditiva. 

(5) Toda esta evolução, deverá ser capaz de 

responder aos desafios atuais: da Tecnologia: da 

Regulamentação: do Setor; das Pessoas. 

(6) Que Auditoria queremos ter no futuro que 

responda a todos estes desafios? 

(7) A pergunta seguinte é saber se novas 

tecnologias implicam novas competências? 

Quais? Skills tecnológicos, de comunicação, mas 

também privilegiando a manutenção do 

pensamento crítico e a visão holística das 

organizações. 
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Deste modo, vamos com toda a certeza sair hoje 

daqui com um know how acrescido para refletir e 

agir nestes temas numa ótica de “reimaginar” a 

função de Auditoria tendo como caminho para a 

sua transformação, os principais desafios: 

Alinhamento da função na organização 

Empowerment, formação contínua, inteligência 

emocional e novos soft skills que permitam a 

Auditoria ser o “catalisador da transformação 

digital e desenvolver KPIs específicos de 

monitorização dessa mesma evolução; mantendo e 

revelando os skills necessários do Pensamento 

critico; colaboração e comunicação horizontal e 

vertical, 360º dentro das organizações. 

Obrigada 
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Apresentações 

As apresentações integrais podem ser visualizadas em http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=394 

As apresentações integrais serão inseridas na edição nº 78, digital (enviada por correio eletrónico, aos membros 

individuais), em julho de 2019. 

 

 

http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=394
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Fotos 

As restantes fotos podem ser vistas no Facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012756886496&sk=media_set&set=a.703485803419976&type=3 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012756886496 

 

 

 
19 de Junho  de 2019 – FAI 2019 Foto Isabel Martins, publicada no Facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012756886496&sk=media_set&set=a.703485803419976&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012756886496
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Artigo 

Ética elástica, Carla Rebelo, Diretora Geral, Portugal -The Adecco Group 

Publicado in Expresso de 1 de junho de 2019 

 ética deontológica assenta na decisão 

baseada no dever, ao contrário da ética 

consequencialista, em que os atos são 

valorizados segundo as suas consequências, ou seja 

em que os fins justificam os meios.  

A ética deontológica opõe-se ao 

consequencialismo porque considera que existem 

actos que são correctos ou incorrectos em si 

mesmos. 

Na economia racional, o conceito predominante de 

fraude vem do economista Gary Becker da 

Universidade de Chicago, vencedor do prémio 

Nobel de Economia, em 1992, por ter estendido o 

domínio da análise microeconômica ao amplo 

espectro do comportamento e da interação humana. 

Segundo sugeriu Becker, as pessoas cometem 

crimes com base numa análise racional de cada 

situação. Um dia Becker estava atrasado para uma 

reunião e, devido à escassez de vagas no 

estacionamento decidiu estacionar ilegalmente e 

arriscar-se a receber uma multa.  

Becker analisou o seu próprio processo de 

raciocínio nessa situação e observou que a sua 

decisão havia sido inteiramente uma questão de 

avaliar o possível custo de ser “apanhado” e ter o 

seu carro multado e eventualmente rebocado, 

contra o benefício de chegar a tempo à reunião. 

Ele também observou que, ao pesar custos e 

benefícios não havia lugar para considerações 

sobre certo ou errado, tratando-se apenas da 

comparação de resultados positivos e negativos.  

A essência da teoria de Becker é que as decisões 

sobre a honestidade, como a maioria das outras, se 

baseiam numa análise custo-benefício.  

A sociedade possui dois meios claros para lidar 

com a desonestidade: o primeiro é aumentar a 

probabilidade de ser “apanhado”, aumentando os 

mecanismos e ações de vigilância e deteção e a 

segunda é aumentar o tamanho da punição.  

Segundo o SMORC- Simple model of rational 

crime, há que descobrir quais são as forças que 

realmente levam as pessoas a enganar e, em 

seguida aplicar essa melhor compreensão para 

reduzir a honestidade. 

Todos os dias surgem novos casos de fraudes, que 

se tentam explicar até com recurso a uma cómica e 

alegada “dislexia cerebral” e somos confrontados 

com um elástico chamado ética que estica e 

encolhe, em zonas cinzentas ou de fronteira, em 

inúmeras situações non liquet.   

Ajudará revisitar Becker e aplicar algumas 

medidas concretas para que o conceito de ética seja 

devolvido à sua mais pura origem. A ética e a 

cidadania são dois dos conceitos que constituem a 

base de uma sociedade próspera. 

Perceber de uma vez por todas como funcionam os 

conflitos de interesse será um grande passo em 

frente.  

A 

https://www.significados.com.br/etica-e-cidadania/
https://www.significados.com.br/etica-e-cidadania/
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Artigo 

 

 

 

GRC – três pilares fundamentais do 

Sistema de Controlo Interno, Jaime Duarte 

 

Introdução 

 atual ambiente económico e político 

carateriza-se essencialmente por ser 

volátil, incerto, complexo e ambíguo, o 

que se designa pelo acrónimo VUCA
1
, traduzindo-

se em elevados riscos para as organizações, que os 

têm de gerir de acordo com o seu apetite ao risco. 

Ainda que no âmbito das suas atividades do “dia-a-

dia”, todas as organizações giram já os seus riscos, 

nem sempre o fazem da forma mais eficaz e 

eficiente, verificando-se muitas das vezes a falta de 

uma visão integrada e coerente dos riscos da 

organização, de onde pode resultar a existência de 

riscos não devidamente endereçados, bem como 

situações em que as medidas de mitigação não 

sejam as mais adequadas, podendo permanecer 

uma elevada exposição ao risco. 

O conjunto de insuficiências descritas têm 

originado situações de perda de valor, graves 

prejuízos financeiros, ou problemas de reputação e 

sustentabilidade como sucedeu, por exemplo, nos 

casos da Lehman Brothers, RBS, Toshiba, 

Parmalat e Kodak.  

É assim, neste contexto, que assume particular 

relevância introduzir o GRC, expressão que se 

traduz por Governance, Risk and Compliance, 

                                                           
1
 Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. 

considerados como três pilares fundamentais de 

um sistema de controlo interno robusto, e que 

conforme explicitado nos respetivos referenciais 

(e.g. COSO de 2017), constitui um driver 

fundamental da performance organizacional. 

Governance, Risk e Compliance – 

definições e conceitos 
Governance, Risk e Compliance, não são meras 

buzzwords, mas sim conceitos com aplicação e 

consequências muito práticas na estratégia de 

negócio, na maximização da performance e, 

fundamentalmente, no modo como as organizações 

se relacionam com todos os stakeholders, gerindo 

os seus riscos, aproveitando as oportunidades e 

cumprindo os requisitos contratuais, legais e 

regulamentares em vigor. 

Não existindo uma definição universalmente 

aceite, optou-se por adotar a que é proposta pelo 

OCEG
2
, que define GRC como: “The integrated 

collection of capabilities that enable an 

organization to reliably achieve objectives, 

address uncertainty, and act with integrity”. 

                                                           
2
 OCEG - Open Compliance & Ethics Group é uma 

organização global sem fins lucrativos que desenvolve e 

disponibiliza standards, guidelines, ferramentas e outros 

recursos relacionados com a temática do GRC. 

O 
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Benefícios e desafios de implementar 

um framework de GRC 

A implementação de um framework de GRC, a 

qual deverá adotar as boas práticas nestas 

matérias, terá que ser acompanhada do 

respetivo modelo organizacional, processos, 

sistemas, políticas, procedimentos e 

responsabilidades, e permitirá aportar elevados 

benefícios à organização e aos seus stakeholders 

(e.g. Conselho de Administração, Conselho de 

Auditora, Diretores de 1ª linha), como a título de 

exemplo: (i) melhoria da gestão estratégica; (ii) 

sistema de controlo interno mais eficaz e eficiente; 

(iii) criação de valor; (iii) melhoria dos processos 

de planeamento, controlo e tomada de decisão; (iv) 

minimização dos riscos, incluindo os de reputação. 

Naturalmente que um programa desta dimensão, 

complexidade e impacto sobre a organização 

apresenta elevados desafios, tais como a como a 

resistência à mudança e a necessidade de alterar 

mentalidades. 

Entendo, deste modo, que a minimização dos 

riscos de implementação de um framework de 

GRC será alcançada através de duas iniciativas 

fundamentais: (i) adoção de metodologias e 

processos de gestão de projetos; e (ii) programa de 

gestão da mudança transversal a toda a 

organização. 

Qual o impacto para a auditoria interna? 

Face à multitude, complexidade e dimensão dos 

riscos com os quais nos confrontamos nos dias de 

hoje, é perfeitamente natural que os stakeholders 

da função auditoria interna procurem obter um 

cada vez maior nível de assurance sobre a forma 

como estes riscos estão a ser geridos na 

organização aos seus diferentes níveis 

organizacionais, i.e., estratégico, tático e 

operacional. 

Neste contexto, parece ser consensual que uma 

abordagem de auditoria detetiva, baseada na 

conformidade, e focada em analisar apenas factos 

passados, já não é suficiente para endereçar as suas 

expetativas.  

É deste modo absolutamente crucial que as funções 

de auditoria interna iniciem um processo de 

mudança de paradigma, focalizando cada vez 

mais numa abordagem de consultadoria, numa 

ótica preventiva, antecipando riscos e 

contribuindo para que a Gestão de Topo decida 

sobre os mesmos de forma eficaz e eficiente, o 

que terá impacto nos seus planos de auditoria, os 

quais faz cada vez menos sentido serem anuais ou 

trienais e devem ser cada mais flexíveis, 

permitindo simultaneamente a realização de 

auditorias mais “ágeis” e tempestivas. 

O papel da auditoria interna no âmbito da 

implementação de um framework de GRC pode 

ocorrer tanto numa fase pré-implementação 

(consulting approach), dando previamente 

contributo sobre os riscos dos projetos inerentes ao 

programa, como numa fase pós-implementação 

(assurance approach), auditando as suas 

estruturas, modelos organizacionais, sistemas e 

processos. 
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Considerando o papel relevante do auditor interno 

na implementação e melhoria de uma abordagem 

GRC, sugerem-se, a título exemplificativo, alguns 

dos possíveis objetos que poderão fazer parte de 

um plano de auditoria, e os quais estão alinhados 

com as tendências atuais de auditoria interna: 

auditoria de modelos, processos e sistemas de 

corporate governance; avaliação de iniciativas de 

transformação digital; auditoria a riscos 

emergentes (e.g., Cybersecurity, Cloud, Big Data, 

BYOD
3
); Outsourcing - riscos de relacionamento 

com entidades externas. 

A adoção de uma “nova” abordagem de 

auditoria vai exigir o reforço e o 

desenvolvimento de novas competências dos 

auditores internos, se estes quiserem 

efetivamente posicionar-se a um nível mais 

estratégico da organização e ser percecionados 

como parceiros de negócio que acrescentam 

valor, tanto na vertente de hardskills (e.g. 

avaliação de sistemas de gestão do risco e controlo 

interno, riscos tecnológicos incluindo emergentes, 

data analytics) como de softskills (e.g. liderança e 

comunicação, pensamento crítico). 

Reflexões finais 

Face aos riscos que frequentemente se têm 

materializado, bem como à eminência de riscos 

emergentes, revela-se cada vez mais crítico que as 

organizações possuam adequados sistemas de GRC 

alinhados entre si e integrados na sua cadeia de 

valor e processos de negócio, de modo a ser 

possível, em cada momento, alcançar os objetivos 

estratégicos de negócio e potenciar a criação de 

valor para os seus stakeholders, gerindo 

                                                           
3
 Bring Your Own Device. 

adequadamente os seus riscos e atingindo 

adequados níveis de performance e excelência 

organizacional. 

Todos estaremos de acordo que um programa desta 

dimensão e complexidade não se revela tarefa 

fácil, desde logo considerando os impactos que tem 

em toda a organização, tanto aos níveis 

ascendente/descendente, como transversal (e.g. ao 

nível das primeiras linhas), não se resolvendo 

apenas com a implementação da última tecnologia 

state-of-the-art com a designação GRC. 

Do meu ponto de vista, os aspetos mais relevantes 

a gerir são os da liderança, cultura organizacional, 

visão em “silo”, melhoria e aprendizagem 

contínua, entre outros, sendo que em estando 

assegurados estes fatores críticos de sucesso, a 

organização certamente avançará no seu modelo de 

maturidade da qualidade e performance. 

Como palavras finais: a implementação deste tipo 

de abordagem é um risco que todas as 

organizações devem ponderar correr de modo a 

melhorar os seus níveis qualidade da gestão e 

eficiência, ou como muito bem disse John F. 

Kennedy: “There are risks and costs to a 

program of action. But they are far less than the 

long-range risks and costs of comfortable 

inaction.”    
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Reunião NAISTIR 

Em parceria com o IPAI - Instituto Português de Auditoria Interna, a REN acolheu, em Sacavém, no dia 15 

de maio, a XVII Reunião NAISTIR (Núcleo de Auditores Internos do Setor dos Transportes, Infraestruturas 

e Reguladores).  

Fotos do evento 

  

  

CONFERENCE #ECIIA 2020, LISBON 21-23 outubro 
SAVE THE DATE 
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Um livro em destaque 

 

Caneta Digital 

 

Na Rede 

Madrid European Conference Internal Auditing 2018:https://www.youtube.com/watch?v=ok44zG8gF6U 

 

Vídeo-Resumen "Conferencia Europea Auditoría Interna, Madrid, 3-5 Octubre 2018": 

https://www.youtube.com/watch?v=UHLOub6Yx5I 

ECIIA Conference 2019: https://www.siseaudit.ee/kalender/eciia-conference-2019 

Risk in Focus 2019. Hot Topics for Internal Auditors: https://auditoresinternos.es/ 

Conferences and Events: 

https://www.theiia.org/sites/auditchannel/Pages/player.aspx?v=43amw5ZTE6GxfubkgocAg-e1DEfpM1VI 

The ECIIA conference at a glance – 2019:https://www.eciia2019.com/ 

ECIIA-Konferenz Luxemburg 18.-20. September 2019: https://www.diir.de/ 

https://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/ECIIA_2019_Brochure.pdf 

Conférence ECIIA 2019: https://www.ifaci.com/actualites-evenements/evenements/ 

Θέμα/Subject: ECIIA conference 2019:  

http://www.iiacyprus.org.cy/index.php/44-home2/108-events-article 

ECIIA Conference Konferanser18.09.2019 - 20.09.2019: https://iia.no/kategorier/konferanser/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ok44zG8gF6U
https://www.youtube.com/watch?v=UHLOub6Yx5I
https://www.siseaudit.ee/kalender/eciia-conference-2019
https://auditoresinternos.es/
https://www.theiia.org/sites/auditchannel/Pages/player.aspx?v=43amw5ZTE6GxfubkgocAg-e1DEfpM1VI
https://www.eciia2019.com/
https://www.diir.de/
https://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/ECIIA_2019_Brochure.pdf
https://www.ifaci.com/actualites-evenements/evenements/
http://www.iiacyprus.org.cy/index.php/44-home2/108-events-article
https://iia.no/aktiviteter/eciia-conference-2/
https://iia.no/kategorier/konferanser/
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 IIA Global 

IIA Global Headquarters – Global Relations - 13 de maio 2019 

Share with your Members: New Report on 5G and the 4
th

 Industrial Revolution – Part I 

The purpose of this communication is to announce the release of the latest issue of Global Perspectives 

and Insights and share tools and resources to support your marketing efforts. 

The newest issue in the Global Perspectives and Insights series, 5G and the 4
th
 Industrial Revolution – Part 

I, is available for distribution to your members beginning today or later. The Global Perspectives and 

Insights series was developed in response to a high demand for timely thought leadership that is powerful, 

timely, relevant, topical, and responsive to global geopolitical and economic influences. 

About this issue: 2019 5G and the 4
th
 Industrial Revolution – Part I 

Available in seven (7) languages, 5G and the 4
th
 Industrial Revolution – Part I of a two-part series explores 

the pros and cons of the next generation of wireless network connectivity that is being hailed as thequantum 

leap in the world of technology. The report looks at 5G’s potential impact and breaks down what 

organizations need to know in order to prepare. It also highlights key issues from implementation challenges, 

legal issues, and regulatory tests to disruptive technologies, data management, and cybersecurity concerns, 

the report seeks to prepare organizations for the potential impacts of 5G so they can proactively address the 

issues. 

Internal auditors and risk managers must recognize that while 5G offers unprecedented connectivity, it will 

also open the door to new challenges and disruptions. It is vital for internal auditors to learn all they can 

about 5G and embrace existing data analytics technology before 5G arrives in order to provide uninterrupted 

advisory and assurance services to organizations when it arrives. 

Release to Members 

To support announcing the new publication to members, we have prepared banners and logos for your 

Affiliate website, member communications, and print publications such as magazine or brochures. There is 

also a sample marketing copy for email, social media, or website announcements. All are available for 

download in the marketing toolkit.   

Feel free to direct your communications to The IIA’s global website for your members to download the 

report and to access previous issues: https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-

Insights.aspx. 

Thank you for your continued collaboration to provide members worldwide with timely and relevant thought 

leadership. If you would like to translate this issue for the benefit of your members, please 

contactInstitute.Relations@theiia.org 

     

https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://global.theiia.org/Institute-Leader-Resources/Communication-Tools/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://global.theiia.org/Institute-Leader-Resources/Communication-Tools/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
mailto:Institute.Relations@theiia.org?subject=Translation%20Request:%20Global%20Perspectives%20&%20Insight%205G%20and%20the%20Fourht%20Industrial%20Revolution%20-%20Part%20I


 

Junho 2019   Distribuição gratuita  Edição 77   ISSN 2183-3451 

26 

Eventos e formação 2019 
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O IIA PORTUGAL – IPAI Quality Services pode contribuir para melhorar o 

desempenho da Auditoria Interna.  

Contacte-nos ipai@ipai.pt 

 

mailto:ipai@ipai.pt

