
Auditoria contabilística e financeira
A implementação de processos de auditoria contabilística e financeira

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 278

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

Com a alteração do paradigma das organizações, agora focadas na gestão do risco, e a importância acrescida da defesa
dos interesses dos utentes externos da informação financeira, têm surgido alterações relevantes no contexto legal e no
desempenho das auditorias.

Este curso permite aos participantes obter competências que lhes permite compreender a legislação relevante, o
conteúdo e aplicação das normas de auditoria, o adequado planeamento da auditoria, o uso de técnicas e procedimentos
adequados e a formulação de uma opinião.

O curso está vocacionado para a realização de auditorias, mas também pretende auxiliar os auditados a compreender os
objetivos, os processos e a técnicas usadas pelos auditores para melhor se prepararem para o processo de Certificação
Legal de Contas.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o contexto legal e profissional em que a entidade opera;
Saber planear uma auditoria com base no conhecimento do negócio, na identificação dos riscos e nos sistemas de
informação e procedimentos usados na entidade;
Aprofundar a necessidade da recolha de evidências e aferir a sua suficiência para os efeitos da emissão de uma
opinião;
Identificar os pontos críticos e os vários riscos para o auditor;
Escolher os testes apropriados a cada situação;
Saber usar os conceitos de auditoria num ambiente manual ou computorizado;
Saber preparar um relatório de auditoria.

Destinatários

Contabilistas, técnicos de contabilidade, auditores e técnicos de auditoria com responsabilidade em reporte e
revisão de informação contabilística e financeira.

https://www.cegoc.pt/creditos-occ/


Percurso de aprendizagem

O contexto legal da auditoria contabilística e financeira e as normas internacionais de auditoria

Normas de auditoria: natureza, objetivos, âmbito e atualização.
As organizações profissionais e a análise de legislação com impacto na atividade de auditoria.
A supervisão nacional da auditoria.

Os principais princípios e conceitos de auditoria

A nomeação de auditores e a legislação aplicável.
As responsabilidades dos auditores e da administração pela deteção e reporte de fraudes, erros e atos ilegais.
A preparação e o conteúdo da declaração de responsabilidade.
O papel do contabilista certificado.

O planeamento da auditoria

A definição de objetivos, âmbito e aspetos críticos de uma auditoria.
A importância do conhecimento do negócio.
O desenvolvimento do plano de auditoria.
Identificação de fontes de evidências de auditoria e a relação com os fatores críticos.
O uso de estimativas da administração.
Definição de materialidade, amostra estatística e tamanho da amostra.
Identificação das áreas de risco e consideração do risco inerente, risco de controlo e risco de não deteção.
Análise da consistência da informação financeira através de testes substantivos, incluindo os procedimentos
analíticos.
Desenho, documentação e reavaliação do plano de auditoria.
Avaliação dos sistemas de informação.

Recolha e análise de evidências

Recolha de evidências através de inspeção de registos, documentos e ativos fixos, observação de processos e
procedimentos desenvolvidos na entidade, questionários orais e escritos a entidades terceiras, registos
informáticos, rácios e outros procedimentos analíticos.
Seleção de procedimentos de auditoria adequados ao setor de atividade, negócio e processos relevantes.
Identificação e aplicação de técnicas de amostragem.
Avaliação das evidências recolhidas, orais e escritas, para aferir da realidade e suficiência.
Reconhecimento e necessidade do uso de peritos independentes.

A realização da auditoria

Identificação e documentação dos controlos internos, incluindo métodos de preparação dos papéis de trabalho da
auditoria.
O desenho do programa de auditoria.
Avaliação do controlo interno.
Realização de testes aos sistemas de controlo.
Aplicação da análise e amostragem substantiva e avaliação de resultados.
O uso de computadores e testes aos sistemas de informação.
Consideração de legislação relevante.
Desenvolver procedimentos substantivos às rubricas do balanço.
Avaliação da suficiência, relevância e realidade das evidências recolhidas.

A emissão do relatório de auditoria

Revisão dos eventos subsequentes da data do balanço.
Avaliação do risco de continuidade e da imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.
Identificação das situações e recomendações sobre a conformidade com as políticas da empresa, as ações
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adequadas às fraquezas encontradas e ineficiências nas operações, encontradas durante a auditoria.
A formulação de uma opinião.
Tipos e conteúdo da certificação legal de contas (CLC).

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática, com base em casos práticos.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática através da resolução de estudos de caso, que o
ajudará a:

Dominar os conceitos da auditoria contabilística e financeira e sua aplicação a casos concretos.


