
 
 
 
A IGF – Autoridade de Auditoria foi a convidada de honra e keynote speaker do “Séminaire Annuel des 
Auditeurs 2019”, que decorreu recentemente em Paris, organizado pela Commission Interministérielle 
de Coordination des Contrôles – CICC. 
 
A CICC é o organismo homólogo da IGF que exerce as funções de Autoridade de Auditoria para os fundos 
europeus em França, sob a responsabilidade da IGF francesa. A CICC é presidida por Marine Marigeaud. 
 
A IGF esteve representada pelo Subinspetor-Geral Viegas Ribeiro e pelo Diretor de Projeto Ricardo Reis, 
tendo efetuado uma apresentação subordinada ao tema “Stratégie d’audit - Risques et défis pour 
l’avenir” e participado nos diversos módulos e ateliers previstos na agenda. 
 
O Seminário contou com a participação de cerca de 200 auditores, que exercem as responsabilidades 
da Autoridade de Auditoria em França, quer no plano central da estrutura de coordenação (CICC) quer 
no plano regional, incluindo os auditores que realizam os controlos de operações em todas as regiões 
de França. Participou também a Autoridade de Auditoria da Bélgica. 
 
A agenda incluiu temáticas como uma primeira avaliação dos resultados dos pareceres anuais de 
auditoria emitidos pelos Estados-membros para a Comissão Europeia, incluindo a análise do feedback 
preliminar por parte da Comissão Europeia e a analise das constatações das auditorias do Tribunal de 
Contas Europeu sobre o trabalho das Autoridades de Auditoria nacionais. 
 
Por outro lado, nos debates ocorridos nos diferentes módulos do Seminário, a IGF de Portugal, 
respondendo a diversas questões doas auditores franceses, teve oportunidade de explicitar a sua 
abordagem e metodologias de auditoria em diversos domínios de maior exigência e complexidade 
técnica, como as auditorias temáticas aos Instrumentos Financeiros, aos Auxílios de Estado, aos 
Indicadores de Desempenho e aos Simplified Cost Options, tendo a IGF francesa solicitado o 
aprofundamento da cooperação bilateral nestas áreas. 
 
A matéria da amostragem em auditoria constituiu igualmente um ponto forte do debate, tendo a IGF 
partilhado a sua estratégia, que a CICC também solicitou que integrasse a agenda de cooperação futura 
entre as duas Instituições. 
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