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XIV Fórum de Auditoria Interna 

 
  
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 

 

_____________________ 
Gabriel Magalhães 

No final do mês de junho teve lugar 
mais um Fórum de Auditoria Interna 
organizado pelo Instituto Português 
de Auditoria Interna (IPAI) nas instala-
ções do Instituto Superior de Econo-
mia e Gestão (ISEG), em Lisboa. À 
semelhança dos anos anteriores, este 
continua a ser um dos mais importan-
tes e participados eventos anuais do 
IPAI - entidade profissional sem fins 
lucrativos, criada em 1992, que repre-
senta 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 repre-
senta em Portugal o Institute of Inter-
nal Auditors (IIA), fundado em 1941, 
nos Estados Unidos da América. 

Na sua XIV edição, o evento deste 
anos contou com vários membros e 
parceiros do IPAI, mas também convi-
dados e palestrantes especiais, o que 
permitiu um debate profícuo sobre os 
desafios da economia nacional e o 
papel da auditoria interna em particu-
lar, assim como o habitual networ-
king, a troca de experiências e a parti-
lha de conhecimentos entre todos os 
participantes, nacionais e estrangei-
ros, e de vários sectores da atividade 
económica. 

O evento deste ano contou com qua-
tro temáticas principais, apresentadas 
por palestrantes nacionais e estran-
geiros, nomeadamente: 

• A Auditoria Interna como Veí-
culo de Cibersegurança e Cata-
lisador de Transformação Digi-
tal, apresentado pela Ernst & 
Young (EY); 

• O Impacto da Auditoria Interna 
no Corporate Governance, 
exposto pela Bakertilly; 

• Internal Audit and Digital, 
apresentado pela Dra. Carolina 
Baltazar do European Confede-
ration of Institutes of Internal 
Auditing (ECIIA); e 

• A Auditoria na Gestão de Ris-
cos de Terceiros, apresentado 
pela Dra. Letícia Lucas, respon-
sável pela Função de Auditoria 
Interna do Mecanismo Euro-
peu de Estabilidade e Presi-
dente 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 Conferên-
cia Europeia de Auditoria Interna que 
irão organizar no próximo mês de 
setembro. 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 Audito-
ria Interna. Para tal, contará com um 
leque de oradores internacionais e 

multidisciplinares, do sector publico, 
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 Pro-
fissionais, o Papel dos Reguladores e 
Legisladores, o Combate ao Fenóme-
no da Fraude e o Papel das novas 
Tecnologias. Save the Date: 21 a 23 
Outubro de 2020. 

 

 

 

 


