
  1 

Dezembro 2018   Distribuição gratuita Edição 73 ISSN 2183-3451 
  

ISSN 2183-346X 



  2 
- 

Dezembro 2018   Distribuição gratuita Edição 73 ISSN 2183-3451 

 

 

1992 a 2018: 26 anos a partilhar conhecimento / 26 years of sharing knowledge. 
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Missão 

Promover a partilha do saber e da prática em auditoria 

interna, gestão do risco e controlo interno. 
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2018 Conferência de Auditoria 

Interna - Presidente Direcção do IPAI, Fátima Geada 

 

 

 

omeço por dar as Boas Vindas a todos os 

colegas, bem como aos digníssimos 

oradores e representantes da ECIIA, na 

pessoa do seu Vice- presidente Thomas Pivonka, 

thank you so much Thomas to accept our invitation 

to be here with us and share your knowledge with 

all of us, also a special compliment to Mr. Juan 

Toledo representante do IIA Espanha e Diretor da 

Auditoria da Repsol, thanks to both of you to 

accept our invitation. 

Gostaria também de dirigir um cumprimento 

especial de agradecimento Srª Vice-presidente do 

ISEG que mais uma vez nos acolhe neste instituto 

que é a vossa casa e que foi para muitos de nós a 

nossa casa académica. 

Nesta sessão de abertura alguns considerandos 

sobre a importância da temática global da nossa 

conferência.  

C 
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Como é do conhecimento de todos, a Conferência 

Anual e o Fórum, enquanto momento de partilha 

intra-pares, estão alinhados com a temática global 

escolhida pelo IIA para a sua conferência anual. 
 

Dentro desta temática global iremos procurar 

analisar do ponto de vista estratégico os impactos 

na profissão de Auditor, do ponto de vista 

instrumental e metodológico e do ponto de vista de 

mitigação do risco de segurança da informação, de 

regulamentação e Corporate Governance das 

organizações.  

Porquê a temática da Data Analytics? Segundo 

Clive a informação o “dado” é um novo Petróleo 

… será? Quando falamos em bigdata a pergunta 

que se coloca é “porque se devem preocupar os 

auditores?” RPA, IA, Análise Preditiva o que têm 

em comum? Como podem ser instrumentos 

eficazes para o auditor? 

 Com a utilização destas novas ferramentas e neste 

contexto atual há também novos pontos de risco, 

computação em nuvem “cloud”, “ internet das 

coisas”, Automação e Inteligência Artificial são 

sem dúvida poderosas ferramentas, mas também 

fatores geradores de novos riscos.  

O que a Auditoria utilizou até aqui poderá não ser 

suficiente para daqui a 5 anos em termos de 

competências, sobretudo quando pretendemos ter 

uma perspetiva preventiva e preditiva, com um 

road map que passa por determinar o perfil de 

risco da companhia, entender o processo, preparar 

os dados (big and small data), criar KPIs e auditar 

exceções, levando a Auditoria cada vez mais a 

uma “on-line Audit” – auditoria contínua 

consolidada e Advanced Audit Analytics (Forward 

Aud) análise preditiva; deste modo, o auditor tem 

novos desafios e terá necessariamente que possuir 

novas competências que não passam somente por 

considerar que a tecnologia é uma incumbência 

das T.I.s  

Esta nossa Conferência procura incorporar estes 

novos desafios, enquanto ferramentas, riscos e 

competências. 

De seguida, com oradores de reconhecida 

competência, abordaremos as preocupações atuais 

e futuras dos auditores e as alterações que todos 

vamos ter que incorporar na forma e na dinâmica 

da nossa profissão.  

Teremos um painel, antes do momento de network, 

constituído pelo café em que vamos analisar o 

papel de Auditoria enquanto agente de mudança 

dentro das organizações e o desafio constante para 

todos e cada um de nós, sobretudo para quem tem 

as responsabilidades da gestão de equipas de 

Auditoria (o CAE e/ou Diretor): “Do More with 

less” e Auditoria como Agente de Mudança, “As 

Tecnologias de Informação e Inovação e Auditoria 

Interna”, mais uma vez em linha com as 

preocupações mencionadas pelo IIA “Connecting 

the world through Innovation”. 

Depois do momento do convívio e networking 

constituído pelo almoço, teremos as sessões 

paralelas com a presença dos nossos 

patrocinadores, a quem endereço também um 

reconhecido agradecimento.  

O painel plenário seguinte abordará um novo 

desafio para a Auditoria Interna – “Elevar os 

Padrões, construir a cultura da Ética das 

Organizações”. 

Na sessão de encerramento teremos o prazer de 

ouvir a intervenção do Dr. Paulo Bandeira com as 

reflexões sobre a Regulamentação Moderna e o 

seu impacto na Auditoria Interna. 



  10 
- 

Dezembro 2018   Distribuição gratuita Edição 73 ISSN 2183-3451 

Procurando percorrer os marcos mais 

significativos deste último ano devemos realçar o 

papel desempenhado pelo IPAI para a certificação 

da profissão, promovendo as formações 

necessárias à proficiência dos auditores e ao 

disponibilizar a informação bastante que permita a 

sua atualização permanente.  

“Crescer pela partilha” é não só o lema do 

IPAI, mas a cartilha que tem regido a sua 

atuação. 

Uma outra vertente importante na atividade da 

nossa instituição prendeu-se com a necessidade 

sentida de um aumento de “quadro social” e 

sensibilização das gerações mais jovens para a 

profissão, o que implicou a assinatura de 

Protocolos com vários estabelecimentos de ensino 

universitários.  

Apraz-me ainda destacar o Protocolo assinado, em 

Outubro, com a Ordem dos Revisores de Contas 

(OROC) que permite que ambas as associações 

profissionais possam ver reconhecidas formações 

promovidas por cada uma das Instituições, bem 

como trazer benefícios mútuos para os seus 

associados  

Ressalta também da atividade desenvolvida pelo 

IPAI, a preocupação de envolver novos “públicos” 

e novas vertentes profissionais, tendo resultado 

num reforço de atuação desenvolvida no âmbito 

dos núcleos especializados e dos fóruns sectoriais, 

tendo-se realizado a sessão do NASTIR no 

passado mês, com a organização a cargo da 

BRISA 

Deste modo, foi possível alargar a reflexão sobe os 

temas de Auditoria, Controlo e Governação 

transversalmente na Sociedade e em parceria com 

Institutos Politécnicos, levar a discussão para 

diferentes públicos.  

Foi ainda possível participar nas Conferências 

Internacionais de referência, quer do IIA; da 

ECIIA; da COBRAI, bem assim como estar nas 

Assembleias Gerais e fazer parte das decisões das 

mesmas a nível internacional.  

Neste âmbito, cabe-me o grato prazer de 

comunicar-vos que, após uma disputada eleição, 

fomos escolhidos, Portugal foi escolhido como 

país anfitrião para a realização da conferência 

Internacional da ECIIA, cuja última edição se 

realizou em Madrid no passado mês de 

Outubro, tendo a decisão saída da A.G. 

ocorrida em 6 de Outubro.  

Após uma animada disputa entre os potenciais 

organizadores para a Conferência em 2020, foi 

selecionada uma short list de dois países (Portugal 

e Bélgica), tendo recaído a escolha em Portugal, o 

que constitui, naturalmente, uma satisfação e um 

enorme desafio e responsabilidade, para o IPAI, 

para a sua Direção e para todos nós.  

Deste modo, não só vos convido, em primeira 

mão, para os dias 21, 22 e 23 de Outubro de 2020, 

como vos lanço o desafio de que as vossas 

organizações possam ser sponsors da Conferência.  

A breve prazo terão informação mais detalhada 

sobre o assunto, neste preciso momento o que 

pretendemos é um “Save the date” nas vossas 

agendas. 

A conferência deste ano tem o alinhamento 

também com as preocupações do IIA, em 

concordância com a temática referida “Connecting 

the world through Innovation” e em termos de 

Value Innovation e Effectivess.  
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No que se refere ao Value e Effectivess é de referir 

que ambos deverão ser potenciados com o reforço 

da independência da função e da forma como os 

seus profissionais exercem a profissão, tendo em 

conta os aspetos de governação, de reportabilidade 

da função, enquadramento funcional, designação e 

/afetação de recurso – orçamento e estatuto 

remuneratório dos seus responsáveis e 

profissionais são, enquanto fatores fundamentais, 

bem como a sponsorship da gestão de topo.  
 

Um outro fator a reforçar, prende-se com a 

“advocacy” da profissão, seu enquadramento 

regulamentar e obrigatoriedade da sus existência 

no tecido empresarial nacional, no terceiro setor e 

no setor das autarquias. 

Há efetivamente um caminho a percorrer ainda 

longo, mas edificante e desafiante para cada 

profissional e para a sociedade. 
 

Os desafios para os próximos anos são muitos e o 

papel que uma Associação Profissional, com as 

características do IPAI pode desempenhar neste 

contexto é muito relevante, passando como 

referido por um reforço da Auditoria na 

Governação das Empresas, reafirmando assim a 

sua independência e o seu contributo para as 

Instituições e Sociedade, bem como reforçar a sua 

atuação na preparação profissional dos auditores 

(técnica e comportamental) o que irá 

indiscutivelmente contribuir para o 

reconhecimento cada vez maior do seu papel nas 

organizações e na sociedade. 

Gostaria ainda de deixar como fator de reflexão os 

desafios, outros, que se colocam à profissão e aos 

profissionais, alguns dos quais vamos hoje 

detalhadamente analisar. 

 Deixo para reflexão os que se me afiguram como 

fundamentais na nossa profissão e que deveremos 

continuar a desafiar no nosso caminho: 

Desafios da Auditoria 

 Alinhamento das expectativas com os 

stakeholders e a Sociedade 

 Desenvolver competências de base sólidas em 

novas áreas ligadas às T.I.s 

 Coordenação com as funções de gestão de risco 

corporativo 

 Desenvolvimento de atividades distintas de 

auditoria tradicional e mais focada na auditoria 

preditiva e preventiva 

 Reforço de formação em metodologias 

analíticas – Auditoria Contínua; Cloud 

computing; Cibersegurança; RGPD 

 Retenção dos melhores 

 Posicionamento e Reportabilidade do CAE 

(Corporate Governance) e estatuto de nomeação 

e exoneração desse responsável 

 Regulamentação/Obrigatoriedade de existência 

dos profissionais nas organizações – Advocacy, 

com um Reconhecimento formal da Profissão 

Muitos desafios para um caminho que se pretende 

construir e como alguém disse “eu gosto do 

impossível porque lá a concorrência é 

menor”. 

Desejo a todos uma excelente jornada de trabalho.  
ISEG, Lisboa, 15 Nov. 2018 
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2018 Conferência de Auditoria Interna, ISEG, Lisboa, 15 Nov. 

Fotos 

 

 

Gabriel Magalhães, Direcção IIA Portugal - IPAI 

2018 Conferência de Auditoria Interna, Lisboa, 15 Nov. 



  13 
- 

Dezembro 2018   Distribuição gratuita Edição 73 ISSN 2183-3451 

 

 

 

 

 

 

 

2018 CAI 



  14 
- 

Dezembro 2018   Distribuição gratuita Edição 73 ISSN 2183-3451 

 
Engº Mário Parra da Silva 
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2018 Conferência de Auditoria Interna, ISEG, Lisboa, 15 Nov. 

Apresentações 
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Ver apresentação completa em http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=363 

http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=363
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ISACA Lisbon 
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KPMG 
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E&Y 

 

Deloitte 
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http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=363
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Engº Parra da Silva e Dr. Paulo Bandeira 
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Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Permite avaliar a conformidade da atividade de auditoria interna com a Definição de Auditoria Interna e as 

Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna (editadas pelo IIA), bem como a 

avaliação da aplicação do Código de Ética pelos Auditores Internos. O processo avalia, igualmente, a 

eficiência e a eficácia da auditoria interna nas organizações, e procura identificar oportunidades de 

melhoria. 

 

Standard 1300 - A 

Auditoria Interna 

está devidamente 

alinhada com esta 

Norma? 

A prática de 

Auditoria Interna 

está alinhada com 

as Normas e o 

código de ética? 

Oportunidades 

de melhoria de 

desempenho? 

Implementa boas 

práticas? 

Comunica com 

eficácia com as 

diversas partes 

interessadas? 

Tem uma 

comunicação 

adequada com o 

Conselho Fiscal 

/Supervisão? 

Apoia a empresa 

na gestão do risco 

e no controlo de 

forma 

satisfatória? 

Tem uma gestão 

adequada dos 

recursos? 

Promove a 

avaliação 

periódica da 

Auditoria 

Interna? 

Avalia a eficácia 

e o valor que a 

Auditoria Interna 

acrescenta à 

empresa? 

Fornece garantia 

de valor às partes 

interessadas? 

Contribui para o 

bom 

funcionamento 

do Conselho 

Fiscal 

/Supervisão? 
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O IIA Portugal – IPAI Quality Services foi criado 

para auxiliar as organizações, independentemente do 

setor de atividade, dimensão ou stakeholders, na 

criação, implementação e avaliação do Quality 

Assurance and Improvement Program (QAIP) da 

atividade de Auditoria Interna. 

O IIA Portugal – IPAI Quality Services pode 

também realizar trabalhos de Autoavaliação com 

Validação Independente (SAIV) ou de Avaliação da 

Qualidade (QA) da atividade de Auditoria Interna 

A Autoavaliação com Validação Independente 

(SAIV) é baseada nas avaliações 

internas/avaliações contínuas da Auditoria Interna, 

juntamente com autoavaliações periódicas, numa 

lógica de auto controlo (Control Self-Assessment). 

Esta abordagem atende aos requisitos das Normas para 

uma avaliação externa uma vez a cada cinco anos.  

Um avaliador externo independente revê e 

consubstancia o trabalho da equipa interna de 

autoavaliação da organização no alinhamento com as 

Normas e padrões, por meio de uma visita in loco, 

com realização de entrevistas e emissão de relatório, 

com sugestões de melhoria. 

A Avaliação da Qualidade (QA) ou avaliações 

externas, são uma abordagem mais abrangente, pois 

suportam não apenas a conformidade com a Definição 

de Auditoria Interna, com as Normas Internacionais 

para a Prática Profissional de Auditoria Interna e a 

aplicação do Código de Ética, mas também fornece 

avaliação objetiva da eficiência e eficácia da auditoria 

interna.  

Uma equipa de avaliação independente conduz 

pesquisas, entrevistas, e revisões de trabalho levando a 

emissão de uma opinião sobre conformidade com as 

normas e os padrões, e identifica oportunidades de 

melhoria e recomendações para criar valor à Auditoria 

Interna e à organização. 

A Auditoria Interna deve obter uma avaliação 

externa pelo menos a cada cinco anos por uma 

equipa independente de avaliação para manter a 

conformidade com as Normas para a Prática 

Profissional de Auditoria Interna (IIA; Inc.). 

 

Contactos 

IIA PORTUGAL - IPAI –; Praça das Indústrias, Edif. AIP, 3º G 12 1300-207 Lisboa; ipai@ipai.pt; NIPC 

502718714; Telefone: 213151002 Viber:915168141 

 

 

mailto:ipai@ipai.pt
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Artigo: XXV Conferência Anual de Auditoria Interna em 

Portugal, Gabriel Magalhães, Direção do Instituto Português de Auditoria Interna, Departamento de 

Auditoria do Novo Banco”  

Publicado no   

 

 

Foram várias as apresentações e painéis de debate sobre o futuro e os desafios da função e profissão 

de auditoria interna, sobretudo na vertente das tecnologias de informação, robótica, audit analytics 

& audit analisys, e ainda o seu papel relativamente ao combate à fraude, à promoção da ética nas 

organizações e à regulamentação na atividade económica.  

 

o passado dia 15 de novembro teve lugar a 

conferência anual de auditoria interna em 

Lisboa.  

Na sua 25ª edição, a conferência foi uma vez mais 

organizada pelo Instituto Português de Auditoria 

Interna (IPAI), uma entidade profissional sem fins 

lucrativos, criada em 1992, que representa a profissão 

de auditor interno e promove a associação, formação e 

certificação de todos os profissionais e estudiosos de 

auditoria interna, nas organizações privadas ou 

públicas e também no agora chamado terceiro sector. 

O IPAI, presidido atualmente pela Professora Doutora 

Fátima Geada, é ainda a organização que representa 

em Portugal o Institute of Internal Auditors (IIA). 

A conferência deste ano, na qual tive a honra de 

participar enquanto moderador, foi subordinada ao 

tema Conecting the world through Inovation. 

N 
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Foram várias as apresentações e painéis de debate 

sobre o futuro e os desafios da função e profissão de 

auditoria interna, sobretudo na vertente das 

tecnologias de informação, robótica, audit analytics & 

audit analisys, e ainda o seu papel relativamente ao 

combate à fraude, à promoção da ética nas 

organizações e à regulamentação na atividade 

económica. 

Foi também sublinhada a importância da missão 

contínua de reforço da profissão, em termos de 

independência e objetividade, e o seu posicionamento 

no seio das empresas e instituições, como garante para 

a melhoria da eficácia dos processos de gestão de 

risco, de controlo e governação, numa economia 

disruptiva caracterizada pela rotura com os padrões, 

modelos, organizações e tecnologias existentes e 

estabelecidas. 

Estiveram presentes cerca de duas centenas 

participantes, nacionais e estrangeiros, de vários 

sectores da atividade económica e de um espectro 

alargado de profissões, o que vem confirmar a maior 

visibilidade e relevância do papel da auditoria interna 

no panorama económico. A nível institucional, e para 

além do IPAI, estiveram também representadas outras 

organizações, nomeadamente a European 

Confederation of Institutes of Internal Auditing 

(ECIIA), o Instituto Português de Corporate Finance 

(IPCG), a Information Systems Audit and Control 

(ISACA), o Global Compact Network Portugal, o 

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), o 

Instituto Superior Técnico (IST), o Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração de Coimbra 

(ISCAC) e a Coimbra Business School.  

Destaque ainda para as instituições privadas que 

contribuíram para a realização deste evento, como a 

PricewaterhouseCoopers (PWC), KPMG, Ernst & 

Young (EY), Deloitte, SRS Advogados Portugal e a 

Repsol Espanha, através dos seus oradores 

e participando em diversos painéis de debate. 

No evento deste ano foi anunciada a celebração de um 

protocolo com a Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas (OROC), que vai estreitar a ligação entre as 

duas instituições mais importantes em Portugal na área 

da auditoria (interna e externa) através de um conjunto 

de parcerias e projetos conjuntos a nível institucional, 

mas também orientado para aos seus associados em 

várias áreas, como é por exemplo o caso da formação 

profissional. 

Foi ainda divulgada a decisão da última Assembleia-

Geral da ECIIA, realizada a 6 de outubro em 

Madrid, da qual resultou a escolha de Portugal para 

acolher em 2020 a conferência europeia de auditoria 

interna.  

Este será, sem dúvida, um enorme desafio para o IPAI, 

pois é expectável contar com cerca de 1000 

participantes, não só europeus, mas também de outros 

continentes, sobretudo oriundos de países africanos de 

língua oficial portuguesa, Brasil e EUA. 

Este evento será uma excelente oportunidade para dar 

ainda mais visibilidade ao tema da auditoria interna (e 

externa) em Portugal, mas não só, pois temas como o 

combate ao fenómeno da fraude, os modelos de 

governação das sociedades, o papel da inovação e das 

tecnologias de Informação, bem como a vertente da 

ética, da conduta das organizações e a posição dos 

reguladores, serão certamente abordados e discutidos.
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Sugestão de leitura 

 
 

 

Caneta Digital 

Porque eu fazia do amor um cálculo matemático 

errado: pensava que, somando as compreensões, eu 

amava. Não sabia que, somando as incompreensões 

é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter 

tido carinho, pensei que amar é fácil. 

Clarice Lispector 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/clarice_lispector/
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Destaque 

 

5 de Novembro de 2018 Assinatura do Protocolo IIA Portugal - IPAI/Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

IPAI: Presidente Direcção Prof Dra. Fátima Geada; Dr. Gabriel de Magalhães 

OROC: Dr. José Jesus; Dra. Luísa Anacoreta 

Se desejar consulte em https://lnkd.in/gVzmv4c 

Tendências 

Are you ready to socialise with robots? 

 

Will democracy survive the rise of AI? 

Let's chat about it with 3 experts in Artificial intelligence on Friday, 26 October at 14:30 CET  

❓Questions❓ Start asking them in comments. #ERCTalks 

https://lnkd.in/gVzmv4c
https://www.facebook.com/hashtag/erctalks?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCKMWrcWTW1TrYtl9RAxlGyPTiO64wOIt9DHutx05anHwFyeAJ0zzB7YGEmlY7eIMXKH5anypERhLePn6PvGA0Bga9AZmnRBu1LHL6f6VVBFsR6voJiGnKxbm0VNo7uH8F34oyObqUjVl9Z9Kw71DIPhU8sHGFYSgWZ8mI-XPfdBkd6gXoxR8VV3kpbiZR7OkhfVyHk3XsqPxVf-lR2UIUpb7I&__tn__=%2ANK-R
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Global Council 2019 — Tokyo, Japan 
Date: 17–20 March 2019, Location: Hilton Tokyo Odaiba 135-8625, Tokyo 1-9-1, Daiba, Minato-ku, 

Japan 
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Confirmação da realização da formação: ipai@ipai.pt; 213151002. 
 

Regras e reclamações pode consultar em: 
 

 

http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=233 

 

 

http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=234 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Formação 2019: Consulte em http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=382 

mailto:ipai@ipai.pt
http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=233
http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=234
http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=382
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Formação 2019 

Formação 2019 
 


