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Apresentação da Oradora
Nome Dina Rato

Posição Director of Governance, Risk & Compliance

Qualificações ⚫ Licenciatura em Gestão de Empresas, Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)

⚫ Mestrado em Contabilidade, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).

⚫ Certified Internal Auditor pelo The Institute of Internal Auditors (USA)

⚫ Certified in Risk Management Assurance pelo The Institute of Internal Auditors (USA)

⚫ Certified in  ISO 31000 por TUV Rheinland

⚫ Revisora Oficial de Contas

Experiência Tem vasta experiência em Auditoria Financeira e Interna, Gestão de Risco, Controlos Internos,

Controlo de Gestão, em Portugal, Espanha e Brasil, em diversos sectores não financeiros, em

particular em empresas de grupos cotados em NYSE, onde foi responsável por testes SOX.

Projectos e experiência relevantes:

• Avaliações de modelo de governo societário e funções de controlo (Gestão de Risco, Auditoria

Interna e Compliance);

• Avaliações externas de Função de Auditoria Interna (QAIP) de acordo com boas práticas do IIA.

• Avaliações externas a sistemas de gestão de risco e de controlo interno em vigor, com

apresentação de recomendações-oportunidades de melhoria;

• Assessoria a empresas na implementação (setup) de Função de Auditoria Interna e Gestão de

Risco;

• Projectos de Outsourcing a actividade de Auditoria Interna;

• Liderança de projectos de implementação de sistemas de custeio, por actividades, KPIs e

processos de orçamentação com base tecnológica SAP.



Como será estar num 
Board?



A Auditoria Interna…
Olhos e os ouvidos 
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Princípios de
Good Governance
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Good Governance [ISO 37000 – Governance of Organizations Guidance]

A good governance das organizações lança as bases para o cumprimento do objectivo da 

organização de uma forma ética, eficaz e responsável, de acordo com as expectativas dos 

stakeholders. Os resultados organizacionais desta good governance são:

1

2

3

Desempenho eficaz 

Gestão responsável

Comportamento ético

A implementação da good governance baseia-se na liderança, valores, e num quadro de 

mecanismos, processos e estruturas apropriados ao contexto interno e externo da organização.

Fonte: ISO 37000, 2021 

Objectivo: permitir aos órgãos de governo societário cumprir os seus deveres de forma 

efectiva, prudente e eficiente, reforçando confiança, inclusão, responsabilização, legitimidade, 

capacidade de resposta, transparência e justiça.
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Good Governance [ISO 37000 – Governance of Organizations Guidance]

Melhoria da criação de valor a longo prazo dos stakeholders

Gestão eficaz dos recursos

Melhoria da resiliência e do desempenho organizacional

Melhoria da eficácia na tomada de decisões

Exemplos do valor gerado decorrentes de uma good governance, incluem: 

Melhoria da composição e retenção de pessoal

Aumento da confiança dos investidores e credores

Aumento do valor dos activos intangíveis

A good governance proporciona ainda aos stakeholders a oportunidade de responsabilizar as 

organizações, aferir os seus resultados, realçar práticas inadequadas, e monitorizar os impactos 

organizacionais na sociedade, na economia e no ambiente natural.

Fonte: ISO 37000, 2021 
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Princípios de Good Governance
[ISO 37000 – Governance of Organizations Guidance]

Resultados de governance

Princípios de governance primários 

Princípios de governance fundamentais

Princípios de governance facilitadores

Legenda

ISO 37000: 2021 Governance of Organizations Guidance

Fonte: ISO 37000, 2021 
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Princípios de Good Governance
[ISO 37000 – Governance of Organizations Guidance]

Fonte: ISO 37000, 2021 

ISO 37301:2021 Compliance Management Systems

ISO 37002:2021 Whistleblowing Management Systems

ISO 31000:2018 Risk Management

ISO 37000: 2021 Governance of Organizations Guidance

ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems

Outras normas relevantes relacionadas:



O Papel de
Auditoria 
Interna 
Nos Princípios de 
Good Governance
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O Papel de Auditoria Interna nos Princípios de Good Governance

Propósito

ISO 37000: 2021 Governance of Organizations Guidance

Fonte: ISO 37000, 2021 

Definição de Propósito Organizacional1

Definição de Valores Organizacionais

Compromisso com Propósito e Valores 

Organizacionais

Aspectos Chave:

2

3

Declaração Sumária de Propósito

Divulgado aos Stakeholders

Práticas de governo, deliberações e 

decisões alinhadas com Propósito

É dinâmico e evolutivo

Auditoria Interna avalia e fornece segurança 

razoável

Características fundamentais:

Exemplificativo
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Princípios e Resultados de Governance

ISO 37000: 2021 Governance of Organizations Guidance

Fonte: ISO 37000, 2021 

Supervisão Geral1

Supervisão de Desempenho

Obter Segurança

Aspectos Chave:

2

3

Reporte fiável e oportuno de todos os 

aspectos materiais da gestão 

Sistema de Controlo Interno 

implementado incluindo sistema de 

gestão de risco, sistema de compliance e 

sistema de controlo financeiro

São tomadas medidas correctivas

Assegura-se da fiabilidade dos reportes e 

evidências que recebe e da efectividade e 

eficácia do sistema de controlo interno.

Auditoria Interna avalia e fornece segurança 

razoável

Características fundamentais:

Supervisão

Exemplificativo
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Princípios e Resultados de Governance

ISO 37000: 2021 Governance of Organizations Guidance

Fonte: ISO 37000, 2021 

Supervisão Geral1

Supervisão de Desempenho

Obter Segurança

Aspectos Chave:

2

3

Verificações directas pelos órgãos de 

governo societário

Reportes directos de, e reuniões privadas 

com funções de gestão de risco e 

compliance

Reportes directos de, e reuniões privadas 

com, auditoria interna que deve fornecer 

segurança sobre efectividade e 

desempenho de processos de 

governance, sistema de controlo interno, 

em particular sistema de gestão de risco 

e compliance

Reportes de auditoria externa

Mecanismos de denúncias e reporte de 

irregularidades e/ou reclamações

Características fundamentais:

Supervisão

Exemplificativo



Auditoria Interna 
é parte fundamental
de um modelo de
Good Governance
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