
 

 

 

 

Os resultados financeiros desta formação, 

incluindo honorários do formador, reverterão 

a favor de instituições que lutam contra a 

PANDEMIA da COVID 19, em Mindelo 
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CURSO PRÁTICO DE 

AUDITORIA INTERNA  

EMPRESARIAL E ANALISE DE RISCO  

Um curso obrigatório para gestores, chefias, 

quadro técnicos e consultores, numa altura em 

que as organizações precisam reavaliar os riscos 

da inevitável mudança ou adaptação 

 
OBJETIVOS 

• Saber aplicar a AIR no seio de uma 

organização 

• Diferenciar o papel estratégico do papel 

operacional, na função de AI 

• Dominar os princípios, conceitos e técnicas de 

AIR 

• Propiciar a difusão da cultura de controlo 

interno no quotidiano da organização 

• Identificar as ferramentas e estratégias 

fundamentais na função de AI 

 
CONTÉUDO PROGRÁTICO 

Evolução do paradigma de Auditoria Interna 
(1:30) 

• Controlo interno e gestão de risco 

• Vocabulário e conceitos de risco 

• Enquadramento profissional e normativo da 

função de Auditoria Interna 

• A articulação da função de Auditoria Interna 

com os seus principais Stakeholders 

• Modelo COSO – ERM Framework 

Modelo de Atuação da função de Auditoria 
Interna (1:30) 

• Estratégia corporativa para a função de 

Auditoria Interna 

• Modelo Operativo da função de Auditoria 

Interna 

• Componentes do modelo operativo: 

organização, pessoas, processos e sistemas 

• Linhas de intervenção da função de Auditoria 

Interna 

Processos de Auditoria Interna Baseada no 
Risco (1:30) 

• Plano de Auditoria Interna Baseada no Risco 

(macro level); 

• Universo auditável e critérios de priorização; 

• Pressupostos de Elaboração do Plano de 

Auditoria Interna; 

• Gestão do ciclo de Auditoria Interna (micro 

level); 

• Planeamento, Execução, Comunicação e 

Follow up; 

• Comunicar com a gestão executiva e 

administração – o relatório anual de Auditoria 

Interna. 

Ferramentas de Auditoria Interna Baseada no 
Risco (1:30) 

• Mapa de Riscos 

• Matriz de riscos e controlos dos processos 

organizativos 

• Manual de Auditoria Interna – políticas e 

procedimentos dos processos de Auditoria 

Interna 

• Programa de qualidade da função de 

Auditoria Interna 

 
DESTINATÁRIOS 

O Curso destina-se a profissionais nas áreas de 

Gestão, Finanças e Similares 

 
FORMADOR – NUNO CASTANHEIRA 

• 20 anos de experiência profissional, no 

domínio do controlo interno e auditoria 

interna, para o setor financeiro, tendo como 

destinatário o regulador (Banco de Portugal) 

• Orador frequente para fóruns e palestras 

internacionais 

• Autor de publicações em revistas de 

referência nacional e internacional 

• Atualmente diretor de auditoria interna de 

um grupo de instituições financeiras, em 

Portugal. 

• Professor adjunto convidado no mestrado em 

auditoria empresarial e pública, do Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração de 

Coimbra, onde é responsável pela disciplina 

de “gestão de risco em auditoria” 



 

 

 

• Membro regular do júri de dissertações de 

mestrado 

• Professor na Porto Business School 

•  “Título de Especialista” em auditoria, 

atribuído pelo ensino superior Politécnico. 

• Certified Risk Management Assurance do IIA 

(USA) 

• Larga experiência de trabalhos em Cabo 

Verde 

 
LIVE TRAINING com ZOOM 

A formação realiza-se com suporte à Zoom, uma 

extraordinária plataforma de vídeo e áudio 

conferência online para organizações e 

profissionais que necessitam manter suas 

atividades sem que a distância seja um 

impedimento. 

Para assistir à formação bastará habilitar-se com a 

senha de participante. 

 
DOCUMENTAÇÃO E MATERIAL DE APOIO 

• Serão fornecidos os seguintes materiais de 

apoio, já incluidos no valor do curso: 

• Documentação do curso  

• Certificado de Frequência CCB do curso, 

desde que tenha assistido o minimo de 75% 

do tempo total  

• Dossier técnico pedagógico 

 
DATA, DURAÇÃO E HORÁRIO 

• De 9 a 12 de junho de 2020 

• 1,5 horas por sessão diária 

• Das 16:00 às 17:30 

 
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

• Agradece-se a inscrição online, no site 

www.becv.org/auditoria-interna-empresarial-

analise-de-risco/ 

• Data limite de inscrição – 22 de maio 

• Valor da inscrição – 5.000 ECV  

• O participante pode assistir a formação do seu 

habitat próprio ou local de trabalho, munido 

de um computador com conexão à internet.  

• Prevendo eventuais deficiências da rede de 

internet doméstica, a CCB coloca a disposição 

dos participantes interessados uma sala 

multimédia, salvaguardando todas as medidas 

de segurança prescritas na lei sobre a 

PANDEMIA COVID 19 

 

 
ADIANMENTO, CANCELAMENTOS, 

SUBSTITUIÇÕES E NÃO COMPARÊNCIAS  

Adiamentos  

São aceites adiamentos de inscrições até 3 dias 

uteis antes da data de início do evento, sem 

penalizações 

Cancelamento 

São aceites cancelamentos de inscrições até 5 dias 

uteis antes da data de início do evento, sem 

penalizações. Cancelamentos com menos de 5 

dias uteis antes da data de início do evento, 

sujeitam-se a penalizações, referentes a encargos 

administrativos e logísticos na ordem dos 50% do 

valor da inscrição 

Substituições  

Substituições de participantes são permitidas sem 

qualquer penalização, desde que comunicadas à 

CCB, até 2 dias antes da data de início do evento 

Não comparências  

Não comparências à data de início do evento, sem 

prévio adiamento ou cancelamento, implicam 

pagamento total (100%) da inscrição 

 
DONATIVO - JUNTOS CONTRA A PANDEMIA 

COVID 19 

Os resultados financeiros desta formação, 

incluindo honorários do formador, reverterão a 

favor de instituição que lutam contra a PANDEMIA 

da COVID 19 

http://www.becv.org/auditoria-interna-empresarial-analise-de-risco/
http://www.becv.org/auditoria-interna-empresarial-analise-de-risco/



