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Fundamentos
de Controlo Interno
PwC’s Academy em Angola
De profissionais para profissionais

Identificar as normas
e procedimentos a serem aplicados
no desenvolvimento do Controlo
Interno das Organizações

Destinatários
Profissionais com responsabilidade
de controlo interno.

Objectivo

• A relevância do ambiente de controlo.
• Enquadramento das funções de controlo.
• Identificar e mapear os principais processos
de uma organização.

Online com formador,
07, 08 e 09 de Novembro de 2022

Leia o QR Code para saber mais
sobre a PwC’s Academy em Angola.

Programa
1

Enquadramento
Definição de controlo interno e sua relevância nas
organizações
Limitações do controlo interno

2

Controlo Interno
Componentes do controlo interno e Modelo das 3 linhas de
defesa
Regulação/Normativos associados ao controlo interno (e.g.
Sarbanes-Oxley)
Framework de controlo interno COSO e suas
categorias/componentes
Objectivos, Riscos e Controlos
Objetivos de processamento de informação (CAVR)

3
4

Funções de controlo
Funções e responsabilidades no controlo interno

Controlo interno de uma organização
Principais formas de levantamento de processos e
mapeamento de riscos e controlos de uma organização
Documentar e testar o controlo interno

5

Reporte do Controlo Interno
Principais formas de reportar sobre o controlo interno de
uma organização

Carlos Estrela
Senior Associate

Senior Associate da equipa de Risk Assurance com 12 anos de
experiência na PwC em projetos de implementação da função de
auditoria interna nas suas diversas componentes – funções e
responsabilidades, metodologias, ferramentas de planeamento.
Desenvolve de trabalhos de auditoria interna e avaliação de
sistema de controlo interno, bem como desenvolvimento e
implementação de sistema de gestão dos riscos. Tem ainda
experiência em avaliações de compliance de processos para
efeitos de certificação ao abrigo de normas ISO
É formador nas temáticas de auditoria interna, controlo interno
e gestão do risco.

Contactos
Informações
PwC’s Academy Luanda
Tel: +244 227 286 109
ao_pwcsacademy@pwc.com
Luanda
PricewaterhouseCoopers|Edifício Presidente,
Largo 17 de Setembro, nº 3, 1º andar - Sala 137
Luanda - República de Angola

Duração: 12 horas
Horário: 08h30-12h30
Valor: 690.000 AOA*
Inclui: envio de materiais de apoio e certificado
de formaçãoPwC
Inscreva-se em:
www.pwc.com/ao/academy ou envie um email
para: ao_pwcsacademy@pwc.com
A PwC reserva-se ao direito de admissão
*Reservamo-nos ao direito de efectuar a correcção cambial, através de emissão de
factura adicional com o diferencial do valor em AOA à data do efectivo pagamento da
factura e o valor à data da emissão da mesma, caso se registem variações cambiais de
desvalorização do AOA em relação a USD face à taxa de câmbio utilizada na data de
emissão das facturas em AOA.
Acresce o IVA aos valores apresentados.
A presença na acção de formação fica sujeita ao pagamento antecipado do valor da
inscrição.

Formadores
Luís Fernandes
Senior Manager de Risk Assurance Services da PwC com 10
anos de experiência em auditoria e assessoria nas temáticas
de sistemas de informação, segurança, processos e
riscos/controlos.

Licenciado em Engenharia Informática e de Computadores pelo
Instituto Superior Técnico. Encontra-se a frequentar o Advanced
Development Program na Nova School of Business & Economics.
Certificado ISO 27001 Lead Auditor, ITIL v3 Foundation e membro do
ISACA - Information Systems Audit and Control Association.
Experiência relevante em processos de auditoria de sistemas e
segurança de informação, processos de IT, Compliance Regulatório,
Third-Party Assurance, Cibersegurança, Gestão de Risco,
Continuidade de Negócio, Data Assurance e Processos de
Transformação.
Nos últimos anos, tem desenvolvido a sua prática em diversas
industrias (e.g. Oil & Gas, Financial Services e Telco’s) auxiliando os
clientes na implementação e no cumprimento de diversos frameworks
e requisitos regulatórios tais como ITIL, Cobit, ISO 27001, ISO 20000,
NIST CSF, EBA Guidelines (ICT & security risk management;
outsourcing arrangements), ESMA Guidelines (Cloud Outsourcing
Guidelines).

Horácio Abelha
Manager

Manager na divisão de Risk Assurance Services do departamento
de Assurance da PwC.
Têm mais de 7 anos de experiência em auditoria financeira e em TI,
nas mais variadas empresas pertencentes a diferentes indústrias.
Participou em projectos de avaliação de controlos de TI, controlos
aplicacionais, CAAT’s (computer-assisted audit techniques), avaliação
de controlos baseado nos avisos regulamentares do BNA, compliance,
avaliação de segregação de funções.
Possui experiência na avaliação de sistemas com alta disponibilidade
como ERP’s (eg. SAP, AS400), Bases de dados (Eg. Oracle, SQL
Server, DB2) e sistemas operativos (eg. Windows server, Linux server,
Os400).
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