SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCO| 14 horas

Código 0006

ENQUADRAMENTO:
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2021, de 6 de abril
- Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro
Entidades abrangidas: Aplicável às pessoas coletivas com sede em Portugal que empreguem 50 ou mais
trabalhadores e às sucursais em território nacional de pessoas coletivas com sede no estrangeiro que
empreguem 50 ou mais trabalhadores. Também aplicável aos serviços e às pessoas coletivas da
administração direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais e do setor público
empresarial que empreguem 50 ou mais trabalhadores, e ainda às entidades administrativas independentes
com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo e ao Banco
de Portugal.
O órgão de administração ou dirigente das entidades abrangidas é responsável pela adoção e
implementação dos programas de cumprimento normativo previstos no REGIME GERAL DA PREVENÇÃO DA
CORRUPÇÃO, sem prejuízo da competência conferida por lei a outros órgãos, dirigentes ou trabalhadores.
OBJETIVOS:
 Compreender o valor do controlo interno para
uma gestão de risco de excelência e dominar
metodologias a utilizar na elaboração e
implementação de um Sistema de Controlo
Interno (SCI), com o objetivo de assegurar que
todas as atividades ocorrem dentro do planeado,
procurando a eficiência, eficácia e efetividade.
 Conceber e implementar um sistema de gestão de
risco e de controlo interno, suportado por um
eficiente plano de monitorização e informação
METODOLOGIA:
 Exposição sobre a temática Sistema de Controlo
Interno e Gestão de Risco;
 Análise de situações relacionadas com a conceção
um sistema de gestão de risco e de controlo
interno;
 Resolução casos práticos;

DESTINATÁRIOS:
Dirigentes, Auditores
interessados no tema.

geral@conpro.pt

e

Técnicos

AVALIAÇÃO:
Avaliação contínua decorrente da participação e
da realização de um exercício de validação final.
CERTIFICAÇÃO:
Os participantes que participem em pelo menos
90% da duração da ação de formação e obtenham
aproveitamento receberão um Certificado de
Formação emitido através do Sistema Integrado
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e
Formativa – SIGO.
VALOR:

280,00€

DATA E HORÁRIO:
LOCAL:

INFORMAÇÕES:

Internos

05-12-2022 a 13-12-2022
2ª e 3ªdas 19:00 às 22:30

Formação a distância (live training)

+ 351 218 967 202

INSCRIÇÃO

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
1. As funções e os níveis de Gestão
2. Sistema de Controlo Interno e Controlo Interno
3. Objetivos e pressupostos do Controlo Interno
4. A Auditoria Interna como instrumento de gestão
5. A avaliação e gestão do risco
6. Elaboração de Plano de Prevenção de Riscos
7. Código de Conduta e Canais de Denúncia
8. Conflito de Interesses
9. Monitorização dos riscos /Elaboração de Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos

CONDIÇÕES DE ACESSO:
O(A) candidato(a) deverá ler e aceitar as Condições de Participação constantes no Formulário de Inscrição; e deverá
facultar os dados e documentos que permitam comprovar a sua identificação para registo e emissão do respetivo
Certificado de Formação através plataforma SIGO
A inscrição será considerada definitiva após confirmação por parte do CONPRO.

INFORMAÇÕES:

geral@conpro.pt

+ 351 218 967 202

INSCRIÇÃO

