SEMINÁRIO

O DESAFIO DA AUDITORIA INTERNA - Novas Perspetivas
Guimarães, 4 de julho de 2019

OBJETIVO GERAL:
Compreender os novos desafios da Auditoria Interna - proficiência dos auditores e exigência das partes
interessadas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Perceber o posicionamento da auditoria interna e os desafios que colocam ao auditor
As tecnologias da informação como instrumento necessário para o incremento da eficiência
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Posicionamento da Auditoria Interna nas organizações
As normas profissionais de auditoria interna
As tecnologias de suporte à atividade do auditor interno
A comunicação da auditoria interna
O relatório de auditoria como instrumento promotor de ação
FORMADORA
Dra. Maria Luísa Freitas Coutinho Coimbra
Dirigente do Serviço de Auditoria e Controlo Interno da Universidade do Porto;
Vogal da Direção do Instituto Português de Auditoria Interna
Auditora de Defesa Nacional, Instituto de Defesa Nacional, Porto
Mestrado em Economia e Gestão de Cidades, Faculdade de Economia da Universidade do Porto;
Licenciatura em Contabilidade e Administração de Empresas, Instituto Superior de Contabilidade e Administração
do Porto;
Bacharelato em Contabilidade e Administração de Empresas, Instituto Superior de Contabilidade e Administração
do Porto;
Pós-graduação em Gestão Autárquica, Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Formadora na área da auditoria interna
DESTINATÁRIOS
Técnicos da área financeira, controlo interno e gestores de risco
Auditores internos
Responsáveis de auditoria interna
Responsáveis financeiros
HORÁRIO
9H00 Recepção dos participantes; 9h15 Início dos trabalhos; 11h00 Coffee-break; 13h00 Pausa para almoço na
Casa Amarela (incluído); 14h30 Reinicio; 17h30 Fim dos trabalhos.
LOCAL DE REALIZAÇÃO
CASA AMARELA
Rua de Donães, nº 16-24 Guimarães (no centro histórico de Guimarães)
www.casaamarela.pt;
reservas@casaamarela.pt
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ALOJAMENTO
O HOTEL IBIS Guimarães efetuou com a Quadros & Metas um protocolo sobre condições especiais de
alojamento para todos os participantes deste Seminário. Para usufruir destas condições deverá contactar
diretamente o Hotel para efetuar a reserva e indicar expressamente a participação no seminário da Quadros e
Metas, de forma a obter o respetivo desconto.
HOTEL IBIS - Avenida Conde de Margaride 12, 4810-537 Guimarães
Telef.253 424 900 e-mail: H3230@ACCOR.COM
MEMBRO

INSCRIÇÕES
Inscrição: € 290 + IVA
Inscrição de dois ou mais participantes da mesma entidade: 260 € + IVA, por participante
Limite de inscrições: 20 participantes
inclui:
- Documentação
- Coffee-breaks
- Certificado de participação
- Almoço
COMO RESERVAR A SUA PARTICIPAÇÃO
Através do envio de ficha de inscrição via e-mail, correio ou fax para:
QUADROS & METAS - Consultores de Gestão e Formação, Lda.
Rua da Constituição, 2105 2º sala 8. – 4250-170 Porto
Fax: 22 830 13 04
Telef: 22 830 13 02
Poderá também fazer a inscrição no nosso site www.quadrosemetas.pt
Se desejar, e uma vez que o número de inscrições é limitado, poderá efetuar uma pré-marcação telefónica e
confirmar posteriormente através do envio da ficha de inscrição
Condições de pagamento
O pagamento deverá ser efetuado, até à data de realização do evento, por cheque (à ordem da Quadros & Metas
– Consultores de Gestão e Formação, Lda, contribuinte nº 503 586 730) ou transferência bancária (CGD, NIB:
0035 0651 0051 035 293 038).
O cancelamento da inscrição só dará lugar ao reembolso se for efetuado 10 dias úteis antes da realização do
Seminário. Após esse período o cancelamento, se for efetuado até 5 dias úteis antes da realização do seminário,
dará lugar á retenção de 25% do pagamento, para compensação das despesas administrativas realizadas. Os
cancelamentos efetuados com menos de 3 dias úteis da data de realização do seminário serão faturados na sua
totalidade.
A Quadros & Metas aceita, mediante comunicação escrita, que qualquer pessoa inscrita possa ser substituída
SECRETARIADO
Francisco Viegas
francisco.viegas@quadrosemetas.pt
Telef: 22 830 13 02
Siga-nos no

www.facebook.com/QuadroseMetas

QUADROS & METAS: 23 anos a criar Formação Especializada para a Administração Pública

MEMBRO

