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DISAPCPN013 

Auditoria Pública 

Objetivos Gerais 

Curso em Auditoria Pública procura oferecer aos interessados uma compreensão horizontal, 
completa, da auditoria pública nacional e internacional, tendo em conta as melhores práticas 
das várias instituições, como seja o Tribunal de Contas, a Inspeção-geral de Finanças e as 
auditoras com experiência prática comprovada. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

• Compreender os princípios e conceitos que estruturam cada área do sistema e 
mecanismos de auditoria; 

• Compreender a auditoria pública nacional e internacional; 

Destinatários 

Os destinatários do curso devem dispor de habilitações superiores nomeadamente nas áreas 
do direito, da economia, da organização e gestão de empresas, contabilidade, engenharia ou 
equivalentes e todos aqueles que pretendam adquirir competências na área da auditoria 
pública. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

60 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Conceito e Campo de Atuação da Auditoria  

Módulo II – Sistemas de Controlo Interno 

Módulo III – Auditoria Interna  

Módulo IV – Auditoria Externa  

Módulo V – Normas de Auditoria Internacionalmente Aceites, em Especial as Normas da 
INTOSAI 

http://www.highskills.pt/
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DISAPCPN013 

Módulo VI – Normas de Auditoria na União Europeia 

Módulo VII – Normas de Auditoria Nacionais 

Módulo VIII – Execução e Técnicas de Auditoria  

Módulo IX – Auditoria e Responsabilidades. A Responsabilidade Financeira em Especial 

Módulo XI – Ética e Deontologia Profissional do Auditor 

Módulo XII – O Auditado perante as Conclusões e Recomendações de Auditoria 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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