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Auditoria Interna Empresarial | Abordagem Baseada no Risco 
04092017 

Visão global da AIR 
No contexto atual de dinâmica e complexidade de mercados, a função de Auditoria Interna surge como um 

instrumento alinhado com a estratégia das organizações, que incorpora a gestão de risco nos seus processos, 

contribuindo para melhorar os processos inerentes, sua governance e controlo. 

A Auditoria Interna é parte integrante do processo contínuo de monitorização do sistema de controlo 

interno das organizações e deverá assistir à Gestão de Topo e Administração no adequado desempenho das 

suas responsabilidades, dado que fornece uma avaliação independente da adequação e conformidade das 

políticas e procedimentos em vigor. Neste contexto de grande mudança, importa garantir desempenhos 

equilibrados e competentes, como forma de acrescentar valor à organização. 

Esta formação proporciona uma aprendizagem intensiva em Auditoria Interna Baseada no Risco (AIR), 

aplicado ao setor empresarial, destacando as vantagens em planear o processo, identificar as alterações a 

concretizar, as etapas necessárias para cada abordagem.  

Principais benefícios da AIR 
 Domínio dos conceitos, princípios e técnicas e aplicação prática da AIR; 

 Saber diferenciar o papel estratégico do operacional, da função de AIR; 

 Saber difundir e implementar a cultura de controlo interno na organização; 

 Dominar as ferramentas e estratégias fundamentais para a implementação do modelo de atuação da 

função de AIR; 

 Permitir uma ampla partilha e interação de conhecimentos e soluções, facilitando a implementação no 

dia-a-dia das melhores práticas de AIR. 

Programa da formação  
 Evolução do paradigma de Auditoria Interna: 

o O controlo interno e a gestão de risco 

o Vocabulário e conceitos de risco 

o Enquadramento profissional e normativo da função de Auditoria Interna 

o A articulação da função de Auditoria Interna com os seus principais stakeholders 

o Modelo COSO – ERM Framework 

 Atuação da função de Auditoria Interna: 

o Estratégia corporativa para a função de Auditoria Interna 

o Modelo Operativo da função de Auditoria Interna 

o Componentes do modelo operativo: organização, pessoas, processos e sistemas 

o Linhas de intervenção da função de Auditoria Interna 

 Processos e Ferramentas de Auditoria Interna Baseada no Risco: 
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o Plano de Auditoria Interna Baseada no Risco (macro level); 

o Universo auditável e critérios de priorização 

o Pressupostos de Elaboração do Plano de Auditoria Interna 

o Gestão do ciclo de Auditoria Interna (micro level) 

o Planeamento, Execução, Comunicação e Follow up 

o Comunicar com a gestão executiva e administração – o relatório anual de Auditoria Interna 

o O Mapa de Riscos 

o A matriz de riscos e controlos dos processos organizativos 

o O Manual de Auditoria Interna - políticas e procedimentos dos processos de Auditoria Interna 

o O programa de qualidade da função de Auditoria Interna 

Especialista – Nuno Castanheiro  
A formação será conduzida por Nuno Castanheiro, professor do ISCAC- Coimbra Business School, com 

mais de 15 anos de experiência na temática da Auditoria Interna e Gestão de Risco. É professor do ensino 

superior, em Portugal, frequentemente convidado como orador, em fora e palestras internacionais.  

Em Cabo Verde colabora com a DNRE, enquanto formador e consultor, no domínio da Auditoria Interna 

e da Fiscalidade.  

É atualmente diretor de auditoria interna de grupos empresariais de referência em Portugal. Desempenhou 

funções num dos maiores bancos portugueses e na multinacional Deloitte.  

É autor de publicações em revistas de referência nacional e internacional.  

É professor do mestrado em auditoria empresarial e pública, do Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Coimbra 

Em 2013, obteve o “Título de Especialista” em auditoria (equiparado ao grau de doutoramento), atribuído 

pelo ensino superior Politécnico.  

Local, data e horário  
Mindelo | 2 e 3 de outubro | das 9 às 13:00 e das 14:30 às 17:30  

Quem pode participar 
 Gestores executivos e membros dos conselhos de administração; 

 Consultores  

 Diretores de empresas; 

 Técnicos e quadros de empresas; 

 Docentes do ensino superior; 

 Universitários; 

 Outros que pretendam adquirir conhecimentos no domínio da Auditoria Interna. 

Inscrição e mais informações  
A taxa de participação é de  

 Associados da CCB – 22.100 ECV; 

 Outros – 27.500 ECV 

 Participantes com 3 ou mais inscritos gozam de descontos a partir dos 10% 
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