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Atualizado 5 de Junho de 2019 

 



Setembro 2019   Distribuição gratuita Edição 79 edição especial- digital 
IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2019: 27 anos a partilhar conhecimento / 27 years of sharing knowledge 

 

 



 

Setembro 2019   Distribuição gratuita Edição 79 edição especial- digital 
IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2019: 27 anos a partilhar conhecimento / 27 years of sharing knowledge 

 

5 

Parcerias e protocolos 

 

Atualizado 30 de Agosto de 2019 

 

 

 

 

  



 

Setembro 2019   Distribuição gratuita Edição 79 edição especial- digital 
IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2019: 27 anos a partilhar conhecimento / 27 years of sharing knowledge 

 

6 

 

Índice 

 

 

  8 

 

 

 

 

 

 

Artigo: XIV Fórum de Auditoria Interna      23  

Eventos e formação 2019         25  



 

Setembro 2019   Distribuição gratuita Edição 79 edição especial- digital 
IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2019: 27 anos a partilhar conhecimento / 27 years of sharing knowledge 

 

7 

 

 New Global Release! Report on 5G and the 4th Industrial Revolution – Part II 

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 

II, is available for distribution to  members beginning today or later. 

 About This Issue: 2019 5G and the 

4th Industrial Revolution – Part II 

Available in seven (7) languages 5G and the 4
th
 Industrial 

Revolution – Part II continues the important examination of 

what could be one of the most influential and disruptive 

technological advancements of the 21
st
 Century. Building 

on Part I, which introduced readers to the fifth generation of 

wireless communication technology, Managing in a 

‘Connected-everything’ World, offers important strategic 

direction for internal auditors seeking their place in the 5G 

universe. 

The report looks at key issues that are bound to arise once 

5G is a reality. From implementation challenges, legal 

disputes, and regulatory tests to concerns with disruptive 

technologies, data management, and cybersecurity, the 

report seeks to prepare organizations for the potential 

implications of 5G so they can proactively address the 

issues. 

De: ECIIA [mailto:info@eciia.eu]  
Enviada: 16 de julho de 2019 13:30 
Cc: Pascale Vandenbussche 
Assunto: Audit Committees in the Public Sector- Press release 
Dear CEOs, Presidents 
As announced, we are happy to share with you the position paper prepared by the ECIIA Public Sector Committee, ''Audit 
Committees in the Public Sector''. 
 
As you will see, there is a wide spectrum of practices across different countries. We would like to promote Audit Committees and 
the benefits that they bring as well as sharing best practices for their successful operation. 
 
We would be grateful if you could review this paper locally and inform us on the way you suggest to promote it in your country's 
public sector. Any fundamental remarks on the paper would also be welcomed. 
In parallel, we will be working with the European Commission to promote the paper at European level.  
 
We thank you in advance to send us your feedback before October 15 by email top.vandenbussche@eciia.eu. 
 
You can find attached the slides and a press release. 
 

 
Kind regards, 
Melvyn Neate 
ECIIA Board Member 
  
Pascale Vandenbussche 
ECIIA Secretary General 

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/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights-Archives.aspx
https://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2019/07/Audit-Committee-Paper-8th-draft-15.7-disp.pdf
https://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2019/07/Audit-Committee-Paper-8th-draft-15.7-disp.pdf
mailto:p.vandenbussche@eciia.eu
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Artigo 
 

XIV Fórum de Auditoria Interna 2019 (IIA Portugal – IPAI), Gabriel Magalhães 

Publicado no Jornal i 

Na sua XIV edição, o evento deste ano contou com vários membros e parceiros do 

IPAI, mas também convidados e palestrantes especiais, o que permitiu um debate 

profícuo sobre os desafios da economia nacional e o papel da auditoria interna em 

particular 

No final do mês de junho teve lugar mais um Fórum de 

Auditoria Interna organizado pelo Instituto Português 

de Auditoria Interna (IPAI) nas instalações do Instituto 

Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.  

À semelhança dos anos anteriores, este continua a ser 

um dos mais importantes e participados eventos 

anuais do IPAI - 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, sendo também a entidade que 

representa em Portugal o Institute of Internal Auditors 

(IIA), fundado em 1941, nos Estados Unidos da Améria. 

Na sua XIV edição, o evento deste ano contou com 

vários membros e parceiros do IPAI, mas também 

convidados e palestrantes especiais, o que permitiu 

um debate profícuo sobre os desafios da economia 

nacional e o papel da auditoria interna em particular, 

assim como o habitual networking, a troca de 

experiências e a partilha de conhecimentos entre 

todos os participantes, nacionais e estrangeiros, e de 

vários sectores da atividade económica. 

O evento deste ano contou com quatro temáticas 

principais, apresentadas por palestrantes nacionais e 

estrangeiros, nomeadamente: 

• A Auditoria Interna como Veículo de Cibersegurança 

e Catalisador de Transformação Digital, apresentado 

pela Ernst &Young (EY); 

• O Impacto da Auditoria Interna no Corporate 

Governance, exposto pela Baker Tilly; 

• Internal Audit and Digital, apresentado pela Dra. 

Carolina Baltazar do European Confederation of 

Institutes of Internal Auditing (ECIIA); e 

• A Auditoria na Gestão de Riscos de Terceiros, 

apresentado pela Dra. Letícia Lucas, responsável pela 

Função de Auditoria Interna do Mecanismo Europeu 

de Estabilidade e Presidente do Institute of Internal 

Auditors do Luxemburgo. 

Para além da apresentação dos temas em apreço, a 

Dra. Carolina Baltazar e a Dra. Letícia Lucas 

aproveitaram, em conjunto, para promover a 

Conferência Europeia de Auditoria Interna que irão 

organizar no próximo mês de setembro.  
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A Conferência Europeia de 2020 irá ser organizada 

pelo IPAI, da qual se espera que seja o debate mais 

importante alguma vez realizado em Portugal sobre a 

temática de Auditoria Interna.  

Para tal, contará com um leque de oradores 

internacionais e multidisciplinares, do sector público, 

privado e do chamado terceiro sector, e versará 

igualmente outros temas conexos com a Auditoria 

Interna, tais como o Governo das Sociedades, a 

Conduta das Organizações e dos Profissionais, o Papel 

dos Reguladores e Legisladores, o Combate ao 

Fenómeno da Fraude e o Papel das novas Tecnologias. 

Save the Date: 21 a 23 Outubro de 2020. 
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Eventos e formação 2019 
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