
1 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

 

 
 

Abril/Junho 2014  Trimestral   Distribuição gratuita  Nº 55 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-346X 

2018 Fórum de Diretores de Auditoria Interna 

A partilhar conhecimento 



 

    2 
 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

 

Entidades Coletivas 

 



 

    3 
 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

 

Entidades Coletivas 

 
 



 

    4 
 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

 

Parcerias e Protocolos 
 

 



 

    5 
 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

Missão 

Promover a partilha do saber e da prática em auditoria 

interna, gestão do risco e controlo interno. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Índice 
 

2018 26º Aniversário IIA PORTUGAL-

IPAI, Fátima Geada 
6 26º Aniversário IIA PORTUGAL - IPAI 30 

Learning from the enemy, Jorge Nunes 11 2018 Assembleia Geral Eleitoral (AGE) 35 

Estratégia de negócio baseada na gestão do 

risco – COSO, ERM, Luís Moreira 
14 Pesquisa na rede 39 

A importância da comunicação na 

auditoria interna, Carlos Pereira 
17 IIA BRASIL 41 

O CAE no Board? Joaquim Leite Pinheiro 20 Novos membros 41 

2018 Fórum de Diretores de Auditoria 

(FDAI) 
26 Sugestão de leitura 41 

  Post_it, Miguel Silva 45 
 

 

Membro da  

Filiado no 

Propriedade e Administração 

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

502718714; Telefone: 213151002 Viber:915168141 

Ficha técnica: 

Presidente da Direção: Fátima Geada; Diretor: Joaquim Leite Pinheiro; Redação; Fátima Geada; Mariana Viegas; Gabriel Magalhães; 

Susana Franco; Cecília Moreira; Georgina Morais; Conselho Editorial: Fátima Geada; Mariana Viegas; Gabriel Magalhães; Susana Franco; 

Cecília Moreira; Georgina Morais. 

Colaboradores: Fátima Geada, Filipe Pontes, F. Melo Albino, Luís Filipe Machado, Georgina Morais, Jorge Nunes, Luís Moreira, Carlos 

Pereira. 

Pré-impressão: IPAI; Impressão e Acabamento: FIG 

Ano XXI – edição 70 – TRIMESTRAL Janeiro/Março 2018; TIRAGEM: 1200 exemplares. Registo: DGCS com o nº 123336; Depósito 

Legal: 144226/99; ISSN 2183-3451 Expedição por correio; Grátis para membros; Web: www.ipai.pt; ERC: Exclusão de registo ao abrigo 

do art.º. 12º, DR 8/99, 9 de Julho. 

 

www.ipai.pt ;https://www.linkedin.com/in/ipaichapteriia/ ; https://www.facebook.com/IIAPORTUGAL ; https://twitter.com/IPAI_Portugal 

Fotos da capa e da contracapa: JLP, IPAI 

Nota: Os artigos vinculam exclusivamente os seus autores, não refletindo necessariamente as posições da Direção e do Conselho Editorial da 

Revista nem do IPAI. A aceitação de publicação dos artigos na Revista Auditoria Interna do IPAI, implica a autorização para a inserção no 

sítio do IPAI após a edição da revista impressa. Por opção própria, alguns autores não escrevem segundo o novo acordo ortográfico. 

mailto:ipai@ipai.pt
mailto:ipaiformacao@ipai.pt
http://www.ipai.pt/
http://www.ipai.pt/
https://www.linkedin.com/in/ipaichapteriia/
https://www.facebook.com/IIAPORTUGAL
https://twitter.com/IPAI_Portugal


 

    6 
 

 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

 
 

2018 – 26º Aniversário IIA PORTUGAL -IPAI 

 
 

 

 

Principais desafios 

Controlo orçamental: Prosseguir uma estratégia 

de equilíbrio orçamental, com crescimento 

sustentado; 

Membros Individuais: Incentivar a participação 

dos membros na vida do IPAI, designadamente 

com a elaboração de artigos para a Revista 

Auditoria Interna ou como formadores e 

divulgadores dos princípios do IPAI, na senda do 

lema “Progresso pela Partilha de Conhecimento”. 

Dinamizar a participação dos membros sobre 

áreas de conhecimento e saber, com interesse, 

através da realização de inquérito online ou via 

mail; 

Membros coletivos: Reforçar o envolvimento dos 

membros coletivos, pelo convite, a patrocinarem e 

participarem em eventos em que seja analisado o 

papel do Auditor Interno nas empresas e 

organizações. Envolver empresas de economia 

social, autarquias e universidades, na temática de 

divulgação do papel do Auditor Interno e valores 

éticos; 

Formação/Certificações: Reforçar o plano de 

formação com outras áreas relevantes e a bolsa de 

formadores. Incentivar os membros individuais a 

obterem as certificações do IIA. Fomentar o 

interesse dos membros, com ações articuladas 

com as Universidades e Politécnicos para a 

obtenção de créditos para ações de formação pós 

graduadas; 
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Parcerias e protocolos: Reforçar as parcerias 

existentes e incrementar outras que potenciem 

uma redução de custos na realização da formação 

e um maior envolvimento na realização de 

eventos; promover outros protocolos que 

acrescentem valor para os membros; 

Eventos: Dinamizar os eventos com uma maior 

participação dos membros: FDAI -Fórum de 

Diretores de Auditoria Interna, FAI-Fórum de 

Auditoria Interna, CA: Conferência Anual; Fóruns 

Sectoriais. Incrementar as sessões de divulgação 

em colaboração com as Universidades e 

Politécnicos; 

Comunicação e Imagem: Revisão e 

melhoramento do site, Revista Auditoria Interna, 

Redes Sociais (Facebook, Linkedin, Twitter) para 

divulgação das atividades do IPAI. Incentivar a 

participação dos membros na elaboração da 

revista e notícias; em linha com a indicação do 

IIA, promover a divulgação de anúncios de 

emprego aos associados; 

Lobbying: Promover ações, visando que a 

legislação nacional contemple a necessidade da 

Auditoria Interna ser obrigatória nas Autarquias e 

demais organismos públicos, com um reporte 

claro e independente, com divulgação aos 

Stakeholders dos relatórios de auditoria. 

Colaborar com a ECIIA e IIA visando que, a 

legislação europeia, concorra para o reforço da 

independência da Auditoria Interna. Junto dos 

reguladores, estabelecer parcerias de modo a 

reforçar o papel da auditoria Interna no Setor 

Empresarial; 

ECIIA/IIA: Colaborar mais intensamente com 

estas instituições, enviando um representante do 

IPAI às reuniões e conferências anuais; 

IIA Brasil, IIA Angola, OPACC: Reforçar a 

colaboração com estas entidades, com a 

possibilidade de endereçar convites para 

participarem nos nossos principais eventos, 

promover a utilização dos associados de 

informação nos diferentes sites; 

Outros institutos europeus e outras 

organizações: Reforçar a colaboração com 

institutos europeus e outros (ISACA) com maior 

afinidade, formulando convites para participarem 

em alguns eventos do IPAI; 

Aniversário IPAI: Continuar a comemorar no 

próprio dia da criação do IPAI (6 de março) com 

formulação de convite a Orador, para debate de 

um tema específico de interesse para os Auditores 

Internos; 

Núcleos de AI: Continuar a realizar reuniões 

sobre temas específicos, para partilha de boas 

práticas. Promover reuniões em diversas cidades. 

No entanto, o IIA PORTUGAL – IPAI não existe 

sem os associados; para isso, o vosso contributo é 

valioso para que possamos juntos, promover uma 

mudança qualitativa nas empresas e ajudar a criar 

valor para os stakeholders. 

 

Informações sobre os protocolos celebrados contacte o IPAI: ipai@ipai.pt 

Formações sujeitas a confirmação: Consulte o plano de formação:http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=217 

Esclarecimentos e informações ipaiformacao@ipai.pt Anabela Mascarenhas - Telefone 213151002 

 
 

mailto:ipai@ipai.pt
http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=217
mailto:ipaiformacao@ipai.pt
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Estratégia de Negócio baseada na Gestão do Risco -COSO -

Enterprise Risk Management (ERM),  Luís Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estratégia de negócio, de qualquer padrão 

empresarial, tem como propósito direcionar a 

empresa no alcance de objetivos sejam eles 

realizáveis num curto ou longo prazo. Os seus 

sócios/acionistas visam conquistar o êxito do 

negócio obtendo o sucesso. 

Na definição de um processo estratégico, 

quanto maior a organização mais difícil se 

torna em delinear a sua aplicabilidade, pois este 

é um processo complexo. Dado que, as 

organizações com maiores oportunidades de 

crescimento enfrentam maior incerteza, 

requerem uma gestão do risco mais cuidada. 

Para controlar os riscos com que se deparam, 

mas também para orientar o seu crescimento 

na direção apropriada, com base no impacto 

das várias oportunidades associadas ao risco.  

Na decomposição dos objetivos estratégicos em 

objetivos operacionais, é necessário atribuir 

responsabilidades mas também recorrer a uma 

entidade independente, para avaliar e garantir que 

esses objetivos definidos estão de acordo e vão ao 

encontro da estratégia definida. 

As adversidades existentes, na gestão do risco, 

representam um fator explicativo na dificuldade de 

implementação face aos níveis de risco a que as 

organizações estão sujeitas.  

O risco é visto como o elemento responsável, 

pelas falhas por vezes existentes na delineação de 

estratégias. O que conduz no fracasso, resultado de 

uma fraca gestão de risco e nas debilidades no 

governo das sociedades. 

 Com vista a criar valor, as empresas executam a 

sua atividade económica, em constante interação 

com o ambiente complexo em que se inserem 

estando constantemente expostas à incerteza, isto 

é, ao risco.  

As organizações, encontram-se cada vez mais 

pressionadas no que diz respeito à identificação de 

todos os riscos que os negócios possam ter de 

enfrentar (sociais, éticos, ambientais, financeiros, 

operacionais) e deverão dilucidar a ameaça de uma 

forma aceitável. 

Segundo o COSO-Enterprise Risk Management 

(ERM), tem como objeto aliar o risco com a 

estratégia e performance de negócio.  

Através de uma correlação entre a exposição dos 

riscos e o desenvolvimento e implementação 

estratégica para que se conseguir mitigar essa 

exposição. Assim a avaliação do risco, existente 

nos processos e estratégia de negócio, podem ser 

geridos eficazmente quanto às incertezas. 

A tomada de decisões serão mais fiáveis se forem tomadas tendo em conta informações 

relacionadas com as incertezas que afetam o futuro. Pelo que através da harmonização 

entre a vertente de gestão de risco e a vertente de análise estratégica, leva a olhar para o 

controlo dos riscos num âmbito mais alargado. E deste modo, a empresa poderá alcançar o 

sucesso uma vez que terá respostas mais concretas na definição estratégica. 
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O COSO define gestão de risco empresarial 

como “um processo efetuado pelo Conselho de 

Administração de uma organização, pelos 

órgãos de gestão e outro pessoal, aplicado na 

definição da estratégia e de forma transversal a 

toda a empresa, destinado a identificar 

acontecimentos potenciais que possam afetar a 

organização e gerir o risco de forma que este 

esteja conforme a apetência pelo risco definida 

pela organização, de modo a proporcionar uma 

garantia razoável quanto à realização dos objetivos 

da organização.” 

Uma organização, que integre a gestão do risco no 

seu planeamento estratégico, irá prover de 

informações que permitam criar alternativas 

estratégicas. No sentido da palavra estratégia que 

está ligada a um plano elaborado por uma 

organização que pretenda alcançar uma missão e 

criar valor.  

Gerir o risco não vai por si só criar a estratégia, 

mas influenciar o desenvolvimento da 

organização. 

Conforme observado na figura abaixo, COSO-

ERM a gestão do risco passa não só por controlar 

os riscos a que a organização possa estar afeta, 

mas no englobamento de outros aspetos 

relacionado com a governação, estratégia, gestão 

do desempenho e controlo interno. 
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Assim, o principal objetivo da gestão do risco, 

será maximizar o valor para os acionistas que será 

conseguido através da melhoria do apoio na 

tomada de decisões. Denunciando quais as áreas 

de risco, e de que forma reforçar a confiança dos 

investidores, através da definição de um processo 

estratégico que vá em conta com as incertezas.  

O modelo apresentado, tem como finalidade a 

ligação da missão e visão, aos planos estratégicos 

e objetivos de negócio com um enfoque na 

melhoria da performance. A planificação, 

executada deverá ter em conta diferentes pontos 

estratégicos, de forma a alcançar melhores 

resultados. Acima de tudo ter em cautela 5 riscos 

na delineação da estratégia: 

1. Risco Governo e Cultura empresa – 

observar e criar políticas de cultura e ética 

na empresa com a atribuição de 

responsabilidades; 

2. Risco Estratégia e Objetivos – definir o 

apetite da empresa face ao risco, avaliar 

estratégias relacionando-as com o risco de 

forma a estabelecer objetivos de negócio; 

3. Risco Execução objetivos – avaliar e 

identificar riscos e definir respostas aos 

mesmos; 

4. Risco Informação, Comunicação e 

Reporte – realizar relatórios com 

informações acerca dos riscos e respostas 

tendo presente a cultura de desempenho 

face estratégias definidas; 

5. Risco Monitorização e Gestão do 

Desempenho – efetuar um 

acompanhamento sobre todas as ações 

implementadas analisando os eventuais 

desvios. 

Assim a gestão de risco empresarial, promove uma 

maior consciencialização, que se traduz em 

melhores tomadas de decisão quer ao nível 

operacional quer ao nível estratégico.  

As organizações, que adotam uma gestão de risco 

empresarial, estão mais preparadas para 

compreender o risco agregado associado as 

diferentes atividades de negócio. Este facto 

permite-lhes ter uma base mais determinada para 

concernir os recursos, melhorando desta forma a 

eficiência e eficácia dos processos para obtenção 

do sucesso.  

A aplicação do modelo COSO-ERM, acarreta um 

potencial significativo para as organizações, 

nomeadamente como uma alternativa na 

delineação da estratégica empresarial.  

Deste modo, as organizações poderão definir a 

implementação estratégia com maior potencial. 

Visto que, a sugestão do modelo procura combinar 

os fatores de risco com a filosofia estratégica de 

gestão da empresa e deste modo permite antecipar 

e definir um melhor processo quanto às 

ocorrências futuras. Para que na elaboração do 

plano estratégico, haja a oportunidade de uma 

redução significativa dos riscos e de que os 

resultados sejam desfavoráveis, pelo que se 

pretende uma antecipação.  

A tomada de decisões serão mais fiáveis, se forem 

tomadas tendo em conta informações relacionada 

com as incertezas que afetam o futuro. Pelo que 

através da harmonização entre a vertente de gestão 

de risco e a vertente de análise estratégica, leva a 

olhar para o controlo dos riscos num âmbito mais 

alargado.  

E deste modo, a empresa poderá alcançar o 

sucesso uma vez que terá respostas mais concretas 

na definição estratégica. 
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A importância da comunicação na Auditoria Interna, Carlos Pereira 

“Soft skills are the new hard skills…” , Larry Harrington (Raytheon Chief Audit Executive, 2013)  

 

O conceito denominado de comunicação tem 

proporcionado a evolução do Homem e das 

organizações.  

A comunicação permite ainda a construção de dados e a 

troca de informação, podendo progredir até uma 

plataforma de partilha e de interesses comum, 

permitindo revelar e traduzir uma enorme quantidade de 

revelações ou conceitos, através dos quais origina a 

permuta da informação e do conhecimento entre os 

intervenientes da comunicação.  

“[…] “Aristotle believed communication consisted of 

three elements: ethos – the nature or qualities of the 

communicator; logos – the nature, structure and content 

of the message; pathos – the nature, feelings and 

thoughts of the receiver or audience.” (Fawkes, 2004, 

p.20)  

O autor Fawkes, ilustra quanto Aristóteles foi 

importante para o estudo e evolução da comunicação e 

simultaneamente um orador de grande relevância na sua 

época, tendo criado o conceito relacionado com a 

retórica que inclui a definição de três elementos: o 

“ethos”, onde o indivíduo coloca na sua comunicação os 

atributos relativos às suas emoções, aos sentimentos e 

às suas competências; o “logos”, onde é refletida na 

estrutura da comunicação, a construção, a idealização e 

a forma como são transmitidos os conteúdos das 

mensagens; e o “pathos”, o entendimento do conteúdo 

da mensagem através da sua interpretação de 

pensamentos, emoções e sentimentos.  

Neste pensamento de Aristóteles que continua tão atual 

e relevante, poder-se-á afirmar que nos dias de hoje a 

Auditoria Interna e os seus profissionais incorporam de 

modo efetivo estes elementos na sua comunicação e no 

relacionamento com os seus stakeholders.  

Assim e neste sentido, para além da possibilidade de 

reflexão e da exposição dos argumentos, é dado lugar à 

consequente valorização e qualidade do trabalho 

desenvolvido, refletindo-se num desempenho de 

excelência na atividade diária do Auditor Interno.  

A comunicação deverá ser um instrumento a utilizar 

como forma de auxílio para ultrapassar os desafios que 

são impostos pela constante mutação e evolução da 

sociedade contemporânea.  

O reforço da independência na atividade é uma 

constante necessária para que o papel do Auditor 

Interno possa obter melhor performance nos níveis de 

qualidade e de resiliência no que respeita a questões de 

pressão persistente em auditoria e em corporate 

governance. Na relação com estes factos, é essencial o 

alinhamento na comunicação dirigida aos stakeholders e 

aos shareholders; a formação contínua em auditoria 

para atualização de conhecimentos; a análise dos 

impactos provocados pelas novas metodologias de 

trabalho, pelas alterações na regulamentação e também 

pelos novos regulamentos; a promoção do 

conhecimento relativo às novas tecnologias de 

informação e comunicação, entre outros pontos 

importantes.  

Segundo o The Institute of Internal Auditors, Inc. (IIA) 

e do Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI), 

descrevem a função da Auditoria Interna e dos seus 

Auditores como uma atividade independente, de 

garantia e de consultoria, destinada a acrescentar valor e 

a aperfeiçoar as operações de uma Organização.  

Por outro lado, coadjuvam a Organização a alcançar os 

seus objetivos, através de uma abordagem sistemática e 

disciplinada, na avaliação e melhoria da eficácia e da 

eficiência dos processos de gestão de risco, de controlo 

e de governação. Neste âmbito, poder-se-á concluir que 

a comunicação como atividade independente é uma área 

estratégica para o planeamento e objetivos das 

Organizações.  



 

    18 
 

 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

 

Os autores Chambers e McDonald no seu artigo 

“Succeeding as 21st Century Internal Auditor: 

Attributes of Highly Effective Internal Auditors” 

referem que conforme a evolução da função de 

Auditoria Interna acelera, o conjunto de competências 

aumenta, não só as de ordem técnica, mas também as 

competências e atributos pessoais como a integridade; a 

construção de relações interpessoais e de parcerias; a 

integração em equipas de trabalho; a iniciativa na 

procura de formação contínua; a adaptação à 

diversidade em relação às etnias, género, 

nacionalidades, idades, tendências culturais, diferentes 

estilos de pensamento e de aprendizagem, entre outros, 

por fim as competências relativas à comunicação, que 

não estão somente circunscritas à construção das ideias 

e à comunicação escrita de relatórios, ou às 

competências relativas à comunicação verbal ou não 

verbal.  

O auditor executivo Larry Harrington da Raytheon 

afirma que as competências pessoais, incluindo as 

competências comunicacionais que eram consideradas 

as soft skills, são agora as novas hard skills, 

confirmando a importância destas na Auditoria Interna.  

Por outro lado, como reforço da valorização da missão 

da Auditoria Interna, o The Institute of Internal Auditors 

(IIA) refere a importância do aumento e da proteção do 

valor organizacional, fornecendo confiança e garantia 

(assurance), facultando as recomendações (advice) e 

proporcionando a consultoria e o conhecimento 

(insight) baseados em risco, estando estas 3 

relacionadas com a vontade dos Auditores Internos em 

utilizar toda a estrutura da Organização para facilitar a 

sua capacidade de atingir naturalmente os objetivos da 

missão e dos valores.  

Atendendo a estes factos, a comunicação pode ser 

considerada como um recurso muito valioso, a utilizar 

pelos Auditores Internos para desenvolver como uma 

competência pessoal, atendendo a que as comunicações 

a nível organizacional estão em constante evolução 

tecnológica, como o caso de utilização das redes sociais. 

Por outro lado, a persistente enormidade de dados 

necessários às organizações na construção dos relatórios 

da Auditoria Interna, devem ser baseados em 

informações verídicas e credíveis.  

Segundo esta linha de pensamento, pareceres de 

Auditores especializados no que concerne aos desafios 

gerais para a Auditoria e suas linhas de reflexão, entre 

elas há referências à necessidade de: “[…] alinhamento 

das expetativas com os stakeholders […] e […] 

comunicação com os shareholders. […]” (Geada, F., 

2017, p.7); outro conceito é de que: “O sucesso das 

auditorias é baseado num adequado planeamento, na 

atmosfera construtiva e na comunicação entre os 

Auditores e o auditado.” (Pinheiro, J., 2017, p.18). 

Constata-se assim, que a comunicação pode fazer parte 

integrante da estratégia da Organização, onde o 

conteúdo da mensagem é de elevada importância, com a 

finalidade última de interpretação dos objetivos, de 

conceber novos desafios e de encontrar as soluções 

necessários que levem as organizações a elevado 

desempenho que visa a excelência e a notoriedade.  

Angela Witzany, Global Chairman of the Board do IIA, 

na sua apresentação “Audit Never Slips”, na XXIV 

Conferência da Auditoria Interna do IPAI, no passado 

dia 16 de novembro, reforçou a importância da 

comunicação como uma soft skill na atividade do 

Auditor Interno através das citações “When it comes to 

communication: Communicate observations and 

communications and options frequently […]; […] do 

not rely solely on written communications, 

communicate well […]; […] 98% of CAE´s say 

communication skills are essential […]; […] set of 

competences are soft skills.  

Importa ainda referir, de acordo com o Enquadramento 

Internacional de Práticas Profissionais de Auditoria 

Interna do IIA, subscrito e traduzido pelo IPAI, onde a 

relevância da comunicação é referenciada diversas 

vezes quer no âmbito das normas de desempenho como 

nas práticas recomendadas.  

Quanto à norma de desempenho 2400 – Comunicação 

de Resultados, descreve a obrigatoriedade da 

comunicação dos resultados; no que diz respeito à 

norma 2410 – Critérios para a Comunicação, esta deve 

incluir os objetivos do compromisso e o seu âmbito, 

bem como as suas conclusões, recomendações e os 

respetivos planos de ação; por último, a norma 2420 – 4 

Qualidade das Comunicações, refere que a comunicação 

deve ser explícita, clara, concisa, construtiva, completa 

e tempestiva.  
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Salienta-se que outras normas indicam a necessidade de 

comunicar, tais como a 2421 – Erros e Omissões, a 

2430 – Utilização da Expressão “Conduzido em 

Conformidade com as Normas Internacionais para a 

Prática Profissional de Auditoria Interna”, a 2431 – 

Divulgação da Não Conformidade, a 2440 – Divulgação 

dos Resultados e a 2500 – Monitorização do Progresso 

entre outras, de qualquer forma uma leitura atenta deste 

documento oferece uma melhor compreensão sobre a 

comunicação e como ela pode ser utilizada no âmbito 

da Auditoria Interna.  

No mesmo documento, no fragmento relativo ao Código 

de Ética, onde é mencionado que os Auditores Internos 

deverão aplicar e respeitar os princípios do respetivo 

código, o ponto 2 refere-se à objetividade, diz que: “Os 

Auditores Internos manifestam o mais elevado grau de 

objetividade profissional ao coligirem, avaliarem e 

comunicarem a informação sobre a atividade ou 

processo em análise.”  

Neste sentido, a comunicação reveste-se do valor que 

lhe deve ser atribuído, não só na sua capacidade de 

influenciar o comportamento humano, bem como a 

possibilidade de comunicar com os stakeholders da 

Organização, quer sejam internos ou externos.  

A frase muito conhecida de “I believe – Yes, I can!”, do 

ex-presidente norte-americano Barack Obama, pode e 

muito bem simbolizar o poder da comunicação, pois 

esta frase foi o slogan e a mensagem mais importante 

das suas campanhas presidenciais.  

Como oposto a frase “Eles falam, falam e não dizem 

nada!” dos Gato Fedorento, demonstra bem como se 

pode comunicar muito, mas sem objetividade e ser-se 

inconclusivo na comunicação.  

Como conclusão, na relação com todos os stakeholders, 

esta deverá estar de acordo com o modelo dos 7 C´s da 

comunicação, os quais dão enfase à sua credibilidade, 

ao seu contexto, à importância do conteúdo, à sua 

clareza, à continuidade e consistência, à utilização dos 

canais e também à capacidade da audiência. 
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O CAE no Board? Joaquim Leite Pinheiro 

Conceito 

A auditoría interna é uma atividade independente, de garantia e de consultoria, destinada a acrescentar valor e 

melhorar as operações de uma organização. Assiste a organização na consecução dos seus objetivos, através de uma 

abordagem sistemática e disciplinada, na avaliação dos processos da eficácia da gestão de risco, do controlo e de 

governação  

Fonte: IIA 

AI actividade? Ferramenta de gestão? Como 

aumentar o nível de responsabilidade e de 

capacidade: AI função estratégica da empresa 

com o CAE a assumir um lugar de Vice 

Presidente no Board, com o pelouro executivo e 

exclusivo das auditorias (apoiando-se na função 

Compliance e na função gestão do risco, com o 

apoio do Conselho de Auditoria). 

Mudar o paradigma? 

What is internal audit? The role of internal audit is to 

provide independent assurance that an 

organisation's risk management, governance and 

internal control processes are operating effectively 

What do internal auditors do? We have a professional 

duty to provide an unbiased and objective view. We 

must be independent from the operations we evaluate 

and report to the highest level in an organisation: 

senior managers and governors.  

Typically this is the board of directors or the board of 

trustees, the accounting officer or the audit committee. 

To be effective, the internal audit activity must 

have qualified, skilled and experienced people who can 

work in accordance with the Code of Ethics  and 

the International Standards.  

The nature of internal auditing, its role within the 

organisation and the requirements for professional 

practice are contained within the International 

Professional Practices Framework (IPPF). The 

components and the detailed content of the IPPF are 

available in the Global professional guidance area of 

the website. 

Fonte: https://www.iia.org.uk/about-us/what-is-

internal-audit/ 

Normas (excertos) 

1110 – Independência Organizacional  

O CAE deve reportar a um nível dentro da organização 

que permita à auditoria interna cumprir suas 

responsabilidades. O CAE deve confirmar junto ao 

conselho, pelo menos anualmente, a independência 

organizacional da atividade de auditoria interna.  

Interpretação:  
A independência dentro da organização se alcança de 

forma efetiva quando o CAE se reporta 

funcionalmente ao conselho. Alguns exemplos de 

reporte funcional ao Conselho implicam que este:  

 Aprove o estatuto de auditoria interna.  

 Aprove o planeamento de auditoria baseado em 

riscos.  

 Aprove o orçamento de auditoria e o plano de 

recursos.  

 Receba comunicações do CAE sobre o desempenho 

do plano de auditoria interna e outros assuntos.  

 Aprove as decisões referentes à nomeação e 

demissão do CAE.  

 Aprove a remuneração do CAE. 
 

Nota: e os fringe benefits? e não dos Auditores?  
 

 Formule questões adequados à administração e ao 

CAE para determinar se existem objetivos 

adequados ou limitações de recursos.  

https://www.iia.org.uk/qualifications/
https://www.iia.org.uk/resources/ippf/code-of-ethics/
https://www.iia.org.uk/resources/ippf/international-standards/
https://www.iia.org.uk/resources/ippf/international-standards/
https://www.iia.org.uk/resources/ippf/international-standards/
https://www.iia.org.uk/resources/ippf/
https://www.iia.org.uk/about-us/what-is-internal-audit/
https://www.iia.org.uk/about-us/what-is-internal-audit/
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1110.A1 – A auditoria interna deve estar livre de 

interferências na determinação do escopo da auditoria 

interna, na execução dos trabalhos e na comunicação 

de resultados. O CAE deve divulgar essa interferência 

ao conselho e discutir as implicações.  

1130 – Prejuízo à Independência ou à Objetividade  

Caso a independência ou a objetividade sejam 

prejudicadas de facto ou na aparência, os detalhes de 

tal prejuízo devem ser divulgados às partes 

apropriadas.  

Interpretação:  

A determinação das partes apropriadas para as quais os 

detalhes do prejuízo à independência ou à objetividade 

devem ser divulgados depende das expectativas em 

relação à auditoria interna e das responsabilidades do 

CAE junto da administração e ao conselho, conforme 

esteja descrito no estatuto de auditoria interna, assim 

como da natureza do prejuízo.  

1130.A1 – Os auditores internos devem abster-se de 

avaliar operações específicas pelas quais tenham sido 

responsáveis anteriormente. Presume-se que a 

objetividade fique prejudicada se um auditor interno 

prestar serviços de avaliação (Assurance) de uma 

atividade pela qual o auditor interno tenha sido 

responsável durante ano anterior.  

1130.A2 – Os trabalhos de avaliação (Assurance) de 

funções pelas quais o CAE tenha responsabilidade 

devem ser supervisionados por uma parte externa à 

auditoria interna.  

1130.A3 – A auditoria interna pode prestar serviços de 

avaliação (Assurance) onde anteriormente tenha 

executado serviços de consultoria, desde que a 

natureza da consultoria não tenha prejudicado a 

objetividade. 

Nota: Como se determina a objetivadade? E quem? 

1130.C2 – Caso os auditores internos tenham 

potenciais prejuízos à independência ou à objetividade 

com relação aos serviços de consultoria propostos, o 

cliente do trabalho da auditoria deve ser informado 

antes de o trabalho ser aceite.  

Questões:  

Independência do Auditor Interno (AI) implica 

independência do Chief Audit Executive (CAE)?  

Trabalho de equipa?  

Deverá o CAE passar a VP da Administração, 

com pelouro exclusivo da AI e AE e reporte 

orgânico e funcional ao Conselho de Auditoria? 

Mudança de paradigma e não dizer unicamente que a 

"independência é um estado de espírito?  

Arthur Andersen e a gestão de topo da WorldCom 

unidas pela fraude?  

A SOX estipulou a obrigatoriedade da auditoria 

interna? 

Auditoria interna é importante mas não obrigatória 

como a AE? 

A independência do AI depende da independência do 

CAE: mudança de reporte orgânico e funcional ao 

Conselho de Auditoria?  

Nas características do AI reforçaria o trabalho 

em equipa (supervisão e controlo adequado da 

execução do programa de trabalho); planeamento 

em função dos riscos, processos, tarefas inúteis, 

quick-win, formular recomendações de alto 

impacto e trabalhar numa lógica de Win-Win. 

Peter Drucker identifica 4 formas de trabalhar- 

equipa de futebol, orquestra, quarteto de cordas, 

voleibol. 

Nas caraterísticas do AI acrescentaria: Prudência e 

Paciência Infinita para convencer proactivamente o 

auditado a implementar as recomendações; empatia – 

colocar-se no lugar do auditado e entender as 

dificuldades operacionais do dia-a-dia;  

e 

MUDAR DE PARADIGMA: Façam acontecer 

para FAÇAMOS ACONTECER.  



 

    22 
 

 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

 

A AI deverá promover o Control Self Assessment 

(CSA) - Auto Controlo – incentivar os colaboradores a 

assumir a tarefas de gerir os controlos chave e 

participar no cumprimento dos objetivos estratégicos 

da empresa;  

e 

E como auditar a ética na empresa? Formação em 

ética? Tom de topo: o exemplo tem de vir de cima?  

Mudança de departamento - assinar e comprometer-se 

com os valores éticos da empresa e/ou da AI? 

Critério qualitativo na avaliação dos AI? Código de 

ética do IIA deverá ser vertido na carta de auditoria e 

ser assinado pelos AI e os AI avaliados do grau de 

cumprimento?  

Denúncias? A whistleblower (also written as whistle-

blower or whistle blower) Externally, a whistleblower 

can bring allegations to light by contacting a third 

party outside of an accused organization such as the 

media, government, law enforcement, or those who are 

concerned. Whistleblowers, however, take the risk of 

facing stiff reprisal and retaliation from those who are 

accused or alleged of wrongdoing. 

Fontes: https://na.theiia.org/standards-guidance/ 

Ferramentas da Auditoria Interna: 

The IPPF: Standards & Guidance — International 

Professional Practices Framework (IPPF) 

The International Professional Practices Framework 

(IPPF) is the conceptual framework that organizes 

authoritative guidance promulgated by The IIA. A 

trustworthy, global, guidance-setting body, The IIA 

provides internal audit professionals worldwide with 

authoritative guidance organized in the IPPF as 

mandatory guidance and recommended guidance. The 

updated Framework was introduced in July 2015. 

Core Principles for the Professional Practice of 

Internal Auditing 

The Core Principles, taken as a whole, articulate 

internal audit effectiveness. For an internal audit 

function to be considered effective, all Principles 

should be present and operating effectively. How an 

internal auditor, as well as an internal audit activity, 

demonstrates achievement of the Core Principles may 

be quite different from organization to organization, 

but failure to achieve any of the Principles would 

imply that an internal audit activity was not as 

effective as it could be in achieving internal audit’s 

mission (see Mission of Internal Audit). 

1. Demonstrates integrity. 

2. Demonstrates competence and due professional 

care. 

3. Is objective and free from undue influence 

(independent). 

4. Aligns with the strategies, objectives, and risks of 

the organization. 

5. Is appropriately positioned and adequately 

resourced. 

6. Demonstrates quality and continuous improvement. 

7. Communicates effectively. 

8. Provides risk-based assurance. 

9. Is insightful, proactive, and future-focused. 

10. Promotes organizational improvement. 

11. Empatia 

12. Prudência 

13. Paciência Infinita 

A Auditoria Interna deve elaborar relatório de 

atividades com inserção no relatório global da 

empresa?  

Aspetos a considerar: 

Impactos dos relatórios da AI e as vantagens 

competitivas para a empresa, pela implementação das 

recomendações (multas/coimas não aplicadas pelas 

entidades reguladoras, satisfação dos clientes pela 

redução das reclamações, melhor relacionamento com 

os stakeholders (pagamentos oportunos), mais saúde 

na comunidade? 

https://na.theiia.org/standards-guidance/
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Componentes da gestão dos riscos: 

Ambiente Interno – A administração estabelece 

uma filosofia quanto ao tratamento de riscos e 

estabelece um limite de apetite a risco. O 

ambiente interno determina os conceitos básicos 

sobre a forma como os riscos e os controlos serão 

vistos e abordados pelos empregado. O coração de 

toda organização fundamenta-se em seu corpo de 

empregados, isto é, nos atributos individuais, 

inclusive a integridade, os valores éticos e a 

competência – e, também, no ambiente em que 

atuam. 

Fixações de Objetivos – Os objetivos devem 

existir antes que a administração identifique as 

situações que poderão afetar a realização destes. A 

gestão dos riscos assegura que a administração 

adote um processo para estabelecer objetivos e 

que os escolhidos propiciem suporte, alinhem-se 

com a missão da organização e sejam compatíveis 

com o apetite a risco.  

Identificação de Eventos – Os eventos que 

podem impactar a organização devem ser 

identificados, uma vez que esses possíveis 

eventos, gerados por fontes internas ou externas, 

afetam a realização dos objetivos. Durante o 

processo de identificação de eventos, estes 

poderão ser diferenciados em riscos, 

oportunidades, ou ambos. As oportunidades são 

canalizadas à administração, que definirá as 

estratégias ou os objetivos.  

Avaliação de Riscos – Os riscos identificados são 

analisados com a finalidade de determinar a forma 

como serão administrados e, depois, serão 

associados aos objetivos que podem influenciar. 

Avaliam-se os riscos considerando seus efeitos 

inerentes e residuais, bem como sua probabilidade 

e seu impacto. 
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Respostas a Risco – Os empregados identificam e 

avaliam as possíveis respostas aos riscos: evitar, 

aceitar, reduzir ou compartilhar. A administração 

seleciona o conjunto de ações destinadas a alinhar 

os riscos às respectiva tolerâncias e ao apetite a 

risco.  

Atividades de Controlo – Políticas e 

procedimentos são estabelecidos e implementados 

para assegurar que as respostas aos riscos 

selecionados sejam executadas com eficácia.  

Informações e Comunicações – A forma e o 

prazo em que as informações relevantes são 

identificadas, colhidas e comunicadas permitam 

que as pessoas cumpram com suas atribuições. 

Para identificar, avaliar e responder ao risco, a 

organização necessita das informações em todos 

os níveis hierárquicos. A comunicação eficaz 

ocorre quando esta flui na organização em todas 

as direções, e quando os empregados recebem 

informações claras quanto às suas funções e 

responsabilidades.  

Acompanhamento (Follow-up) – A integridade 

do processo de gestão de riscos é monitorizada e 

as modificações necessárias são realizadas. Desse 

modo, a organização poderá reagir ativamente e 

mudar segundo as circunstâncias.  

 

  

 

Destaque – o mundo mudou 
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Fórum de Diretores de Auditoria Interna 
22 de Janeiro de 2018 
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2018 Fórum de Diretores de Auditoria Interna 
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2018 Fórum de Diretores de Auditoria Interna 
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2018 Fórum de Diretores de Auditoria Interna 

 
 

 

Ver apresentação em http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=361 

http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=361
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26º Aniversário IPAI 
6 de Março de 2018 
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No Facebook 

 

 

26º Aniversário IPAI 
 

 
 

 

 



 

    33 
 

 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

 

 

 

 

26º Aniversário IPAI 

 

 



 

    34 
 

 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

 

 

26º Aniversário IPAI 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

    35 
 

 

Janeiro/Março 2018   Revista trimestral Distribuição gratuita Edição 70 ISSN 2183-3451 

 

Assembleia Geral Eleitoral 23 de Março 2018 
Órgãos sociais eleitos: 

2018 – 2019  

Assembleia Geral  

Presidente da Mesa: António dos Santos Ramos, CIA  

Secretário: Nelson Martins  

Vogal: Margarida Theias  

Conselho Fiscal  

Presidente: Mário Campino Silva  

Vogais: Margarida Medeiros  

Maria de Lurdes Neves  

Vogal Suplente: Sofia Félix  

Direção  

Presidente: Fátima Geada, PHD, CRMA  

Vice-Presidente Tesoureiro Francisco Melo Albino, CIA,CCSA,CGAP  

Vice-Presidente Secretário Joaquim Leite Pinheiro, MSc 

Vice-Presidentes  

António Neutel Neves, CIA  

Luís Filipe Machado, CIA, CCSA  

Maria Georgina Morais  

Mariana Viegas, CIA  

Vogais 

Ana Cláudia Gomes  

Antonieta Ávila  

Cecília Moreira  

Filipe Pontes  

Gabriel Magalhães, CIA  

Julieta Cainço  

Luísa Coimbra  

Susana Franco 
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PESQUISA NA REDE 

Armadilhas nas estratégias de 

fidelidade - Rita D’Andrea é Country Manager 

da F5 Brasil 

 

s empresas, frequentemente desenvolvem e 

implementam programas de fidelidade sem 

ter uma clara estratégia em mente e sem 

nenhum conceito bem definido. 

 

 

Uma grande empresa descobriu, recentemente, que era 

vítima de fraudes perpetradas por seus próprios 

funcionários. Profissionais internos renovavam 

continuamente pacotes de degustação de serviços 

oferecidos gratuitamente a vários usuários.  

Dessa forma, alguns clientes usufruíam plenamente da 

oferta desta prestadora de serviços sem pagar um 

centavo por isso. Parceiros externos desta corporação 

também estavam envolvidos no golpe. 

 O quadro de fraudes era agravado, ainda, pelo fato de 

ocorrer constantemente o roubo ou a compra de senhas 

de acesso às aplicações de negócios desta empresa — 

os sistemas que, ativados, autorizariam a entrega das 

licenças gratuitas. Uma investigação policial mostrou, 

posteriormente, que essas ações criminosas eram 

provocadas por pressões e ameaças de traficantes aos 

operadores do contact center desta empresa. 

Em plena era da transformação digital, cada etapa 

desta fraude ocorreu por meio do uso indevido das 

aplicações corporativas, sistemas responsáveis por 

manter os processos e os negócios dessa corporação 

funcionando.  

Ao final do dia, milhões de reais se perderam, e essa 

empresa teve de iniciar uma revolução interna e 

externa para garantir a segurança de seus processos e 

aplicações. 

A fraude ocupacional, também conhecida como 

desfalque, ocorre quando, por meio de um processo 

deliberado, um colaborador faz mau uso ou emprega 

mal os recursos ou o patrimônio de uma empresa em 

seu próprio benefício pessoal. Segundo a empresa de 

pesquisas de mercado Static Brain, em 2014 

funcionários norte-americanos roubaram US$ 50 

milhões das empresas onde trabalham. 

Um dado preocupante é que esse ataque interno é 

difícil de ser descoberto: o tempo médio de ocorrência 

da fraude antes de sua detecção é de dois anos. 

Em 2014, dados do Estudo Global de Fraudes (um 

levantamento realizado pela maior entidade de fiscais 

de fraudes dos EUA, a Association of Certified Fraud 

Examiners), mostraram que 77% das fraudes 

ocupacionais foram cometidas for funcionários das 

áreas de contabilidade, operações, vendas, gestão 

executiva, atendimento ao cliente, compras ou 

finanças. Quanto aos setores da economia, bancos e 

serviços financeiros, governo e administração pública, 

telecomunicações e indústria tenderam a ter o maior 

número de casos de fraude. 

Somente no mercado norte-americano de telecom, por 

exemplo, estima-se que as fraudes tragam prejuízos 

anuais de mais de US$ 40 bilhões por ano (dado da 

Communications Fraud Control Association). 

A fraude ocorre primariamente em empresas com 

claras vulnerabilidades em seus processos e sistemas. 

São corporações que já vivem a transformação digital, 

mas ainda não contam com políticas e tecnologias de 

segurança à altura da engenhosidade dos criminosos. 

Neste quadro, os sistemas de faturamento (entre outras 

aplicações de negócios) e as vulnerabilidades das 

redes são facilmente explorados para obter acesso. 

Uma das fraudes mais comuns é o roubo de 

identidades – somente este tipo de crime gerou, nos 

EUA, no ano passado, perdas na ordem de US$ 4,32 

bilhões. 

O roubo de identidade é especialmente eficaz na hora 

do criminoso acessar os dados essenciais para que se 

cometa o desfalque. 

A 

http://whitepapers.computerworld.com.br/armadilhas-nas-estrategias-de-fidelidade
http://whitepapers.computerworld.com.br/armadilhas-nas-estrategias-de-fidelidade
http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/images/rttn/2014/profile-of-a-fraudster-infographic.pdf
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Complexas aplicações corporativas rodando na nuvem 

ou fora da nuvem são o alvo preferencial: usuários 

internos irão disparar ações que estão além de sua área 

de trabalho e dos direitos de acesso que receberam de 

seu empregador, passando a autorizar, de forma 

fraudulenta, a compra ou venda de serviços, o 

cadastramento de novos clientes, a transferência de 

recursos, etc.  

A luta contra esse tipo de fraude é algo que alia 

soluções tecnológicas a novos processos, treinamentos 

e controles (foco em pessoas). Algumas das melhores 

práticas para reduzir o risco de fraudes incluem 

estabelecer uma central de atendimento antifraude 

pronta a receber denúncias (anônimas ou não). É 

importante, ainda, efetuar auditorias de surpresa. 

Nesta empreitada é fundamental, ainda, implementar 

sistemas que monitorem e analisem ativamente os 

dados e as aplicações da empresa. Esses sistemas 

“lerão” o comportamento da aplicação e emitirão um 

alerta no caso de acessos estranhos ocorrerem. A 

plataforma IAM (Identity and Access Management, 

gerenciamento de identidade e acesso) pode ajudar 

nesta luta. Essa tecnologia de segurança autentica com 

grande precisão a identidade (e os consequentes 

direitos de acesso) da pessoa que deseja interagir com 

a aplicação missão crítica. 

As soluções IAM são um aliado importante do CISO 

na defesa dos sistemas que mantém o negócio 

funcionando — não por acaso, os mesmos sistemas 

que o fraudador tenta penetrar. 

Uma das missões dessas soluções é analisar o 

contexto de onde está sendo feito o acesso do 

usuário. Onde ele está? Por que tipo de dispositivo 

a pessoa está acessando a aplicação? O acesso está 

sendo feito no horário comercial?  

Esse usuário passou pelo crivo da tecnologia MFA 

(Multiple Factor Authentication, autenticação 

realizada a partir de múltiplos fatores – senha, 

reconhecimento biométrico, posse de um token)? 

 É recomendável que o uso de soluções como estas 

esteja inserido num quadro de ações que visem a 

transformação da cultura corporativa e a 

interiorização, por parte dos funcionários, de novos 

valores. 

A checagem de cada um desses pontos aumenta a 

inviolabilidade do ambiente corporativo e dificulta a 

realização das fraudes.  

Em tempos de transformação digital, 

derrota a fraude quem, entre várias 

iniciativas, protege o coração do 

negócio: a aplicação. 

http://computerworld.com.br/fraudes-realizadas-por-

funcionarios-o-crime-nasce-na-empresa 
 

Em plena era da transformação digital, cada etapa 

desta fraude ocorreu por meio do uso indevido das 

aplicações corporativas 
 

Rita D’Andrea*12 de Julho de 2017 - 16h50; White 

Papers - Oferecido por Comarch 

 

 

Na imprensa escrita 
 

 
 

http://computerworld.com.br/fraudes-realizadas-por-funcionarios-o-crime-nasce-na-empresa
http://computerworld.com.br/fraudes-realizadas-por-funcionarios-o-crime-nasce-na-empresa
http://computerworld.com.br/autor/rita-dandrea
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IIA BRASIL  

 

 

Sugestão de leitura 

 
 

TA DIGITAL 

Caneta Digital 
 

Em suma, todo o problema da vida é este: 

como romper a própria solidão, como 

comunicar-se com os outros. 

Cesare Pavese 
 

 

Novos Membros 

A Direção dá as boas vindas aos novos membros  

Rute Sofia Dias Pereira Albuquerque 

Rui Pedro Sousa Trovão 

João Miguel Campos dos Santos 

Jorge Manuel Almeida Dias da Silva 

Mártio Rui Delgado Subtil 

Ana Sofia Guerreiro Costa  

Pedro Miguel Barbosa Tomaz 

Duarte Filipe da Silva Novais Costa 

Omar Juarez Fayet Sallas  

Nuno André Dias Albuquerque  

Lilia Susana dos Santos Teixeira da Cunha  

Pedro Miguel Nunes Barras 

Mikael Anthony da Conceição Coelho 

Pedro Luís Linares Pinto  

Ana Margarida Marta de Paiva Amaro 

Leonel Fernandes de Mendonça  

Maria Lígia Afonso Figueira  

Rita Sandra Martins Freire Gomes 

Sílvia Daniela Antunes Silva Dias 

João Pedro Marques Alves  
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Destaque na Imprensa 
 

In Jornal Público 16 de Março de 2018 

 
 

 

Na rede 

 
 

http://www.ifrima.org/ 

 

The International Federation of Risk and Insurance Management Associations (IFRIMA) is the international 

umbrella organization for risk management associations, representing 20 organizations and over 30 countries 

around the world. With its roots going back to the 1930s and its development through the discipline of insurance 

and risk management, IFRIMA is uniquely positioned as a leader in risk management and its application. 

As an “association of associations”, IFRIMA’s primary objective is to provide a forum for interaction and 

communications among risk management associations and their members. 

 

http://www.ifrima.org/
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The IIA's International Conference 

 

From 8–10 November 1942, The IIA held its first annual conference in New York City. Since then, this 

world-class event has been held in more than 50 locations worldwide and attracts over 2,500 attendees 

annually. The IIA’s International Conference showcases the best the profession has to offer and provides 

participants from around the world with an understanding of the latest developments in internal auditing. 

Today, the International Conference is the premier event for internal auditors who want to hear powerful 

keynote speakers and international presenters representing the global internal audit profession. Attendees 

are presented with a number of concurrent sessions on today’s current issues and trends, industry best 

practices seeking to address common challenges, and knowledge-sharing opportunities. The overall 

experience enhances professional development, provides engaging peer-to-peer networking, affords access 

to key service firms and vendors, and much more. 

The event has been held in all corners of the globe including Argentina, Australia, Canada, France, Israel, 

Malaysia, the Netherlands, South Africa, United Kingdom, and the United States, at state-of-the-art 

convention centers and hotels featuring the most sophisticated facilities. 
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Modifications proposed for The IIA’s International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing were approved in October 2016 and are now in effect. The revisions include the addition of two new 

standards, alignment of the Standards to the Core Principles, and updates to existing standards. 

All new implementation guides are available to help you with the key changes to the Standards. An updated edition 

of the International Professional Practices Framework (IPPF) guide, more commonly known as the Red Book, is 

now available. Visit the IIA Bookstore for more information. 

 

https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx 

 

 

 

https://bookstore.theiia.org/
https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx
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Post-it, Miguel Silva 
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2018 Jantar de aniversário IPAI 

Publicidade 
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FORMAÇÃO 2018 

CURSOS Local 

A.  Formação de Base em Auditoria Interna  

Introdução ao Controlo e Auditoria Interna Lisboa 

Curso Prático Intensivo de Auditoria Interna Lisboa 

Ética em Auditoria Interna Lisboa 

Normas Profissionais de Auditoria Interna Lisboa 

B.   Formação para Auditores Seniores e CAEs  

Auditoria Interna Baseada no Risco Lisboa 

Relatórios de Auditoria Lisboa 

Fraude e Auditoria Interna Lisboa 

Metodologias Quantitativas Aplicadas ao Risco de Fraude Lisboa 

Auditoria e Sistemas de Corporate Risk Management Lisboa 

Avaliação da Qualidade e Performance em Auditoria Interna Lisboa 

C.  Formação de Especialização  

Amostragem para Auditoria Lisboa 

Gestão do Risco Empresarial Lisboa 

Controlo Interno Lisboa 

Contabilidade e Relato Financeiro – Nível I Lisboa 

Programas de Trabalho em Auditoria Operacional Lisboa 

Metodologias Quantitativas para Auditoria Lisboa 

D.  Formação para Auditores de Sistemas de Informação  

Auditoria de Sistemas e Tecnologias de Informação nível I Lisboa 

Auditoria de Sistemas e Tecnologias de Informação nível II Lisboa 

Cibersegurança dos Sistemas de Informação nas Organizações Lisboa 

Data Privacy Management - O Sistema de Resposta ao RGPD Lisboa 

Workshop-Sistema de Resposta ao RGPD  

Auditoria das Redes Sociais Lisboa 

Auditoria aos Controlos Aplicacionais Lisboa 

Workshops práticos - Auditoria aos Controlos Aplicacionais Lisboa 

Workshops práticos - Auditoria de Redes Sociais Lisboa 

E.   Formação comportamental  

Liderança e Comunicação em Auditoria Interna Lisboa 

Entrevistas em Auditoria Lisboa 

F.   Formação para a certificação CIA e CRMA  

Preparação para o exame CIA - I Parte Lisboa 

Preparação para o exame CIA – II Parte Lisboa 

Preparação para o exame CIA – III Parte  Lisboa 

G.   Formação para Auditores do Setor Público e certificação CGAP 

Auditoria de Instituições Públicas – Preparação para o Exame CGAP Lisboa 

Auditoria de Empreitadas de Obras Públicas Lisboa 

Auditoria Interna na Saúde Lisboa 

H.  Formação para Auditores do Setor Financeiro e certificação CFSA 

Seminário em parceria com outras instituições  

I.  Formação para Auditores do Setor de Risco e Controlo CCSA 

Auto-avaliação do Risco e Controlo-Preparação exame CCSA  

J.   Encontros de Auditores Internos Certificados  

 (seminários de 2 horas, em fim de tarde, sobre temas-chave da profissão, orientados por colegas CIAs que se 

voluntariem para o efeito, ou por convidados).  

Confirmação de realização do curso ipai@ipai.pt; http://www.ipai.pt/calendario/formacoes.php?todos=1 

mailto:ipai@ipai.pt
http://www.ipai.pt/calendario/formacoes.php?todos=1
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