
 

 

 

 

 

 

A importância dos sistemas e tecnologias de informação (STI) no suporte às actividades das 
organizações é um facto inegável uma vez que proporcionam vantagens competitivas. A adequabilidade 
dos sistemas e tecnologias de informação às necessidades da organização, bem como a sua segurança 
assume-se assim como um factor crucial na governação das organizações, a qual pode ser assegurada 
pela adequada auditoria e controlo dos STI.  

Reconhecendo a relevância desta área de actividade, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo promove o Seminário “Auditoria e Controlo de Sistemas de 
Informação”, a realizar no dia 19 de Junho, entre as 14h30 e as 18h00. 

Com a realização deste seminário pretende-se contribuir para a divulgação da área de Auditoria e 
Controlo de Sistemas e Tecnologias de Informação, promovendo o debate de temas de actualidade e a 
aproximação do meio académico com o meio empresarial. 

É neste contexto que temos o prazer de o convidar a participar neste evento (inscrição gratuita). Para tal 
agradecemos a confirmação da sua presença até ao dia 15 de Junho, a qual poderá ser efectuada 
através do endereço de correio electrónico auditoria@estg.ipvc.pt. 

O presidente da comissão organizadora,    

Professor Doutor Rui Gomes (ESTG-IPVC) 

 PROGRAMA 

14h30 – 14h40 Abertura 
Dr. Rui Teixeira, Presidente do IPVC 
Doutor Rui Gomes, ESTG-IPVC 

14h40 – 16h00 Auditora de Sistemas de Informação 
“Os novos paradigmas da auditoria no contexto da qualidade da prestação de 
serviços de tecnologias de informação”,  Dr. Francisco Ferrão, Consultor / Professor 

“IT Governance”, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (APDSI) 

“Segurança nos Sistemas de Informação”, Dr. Pedro Cupertino de Miranda, Sonae 
Distribuição e NASINFOR 

16h00 – 16h20 Coffee-Break 

16h20 – 17h00 Standards e Ferramentas na Auditoria de SI 
“ITIL/ISO20000”, Eng. Nuno Ferreira, Quint Wellington Redwood/Primavera Academy 

“COBIT – Caso de Estudo”, Eng. Jorge Ribeiro, ESTG-IPVC 

17h00 – 17h30 Profissão de Auditor de Sistemas de Informação 
“Estado actual, perspectivas futuras”, Instituto Português de Auditores Internos (IPAI) 

“Pós-graduação em Auditoria e Controlo de SI”, Doutor Rui Gomes, ESTG-IPVC 

17h30 Encerramento 
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