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IMP.1318.02

Liderar a função de
Auditoria Interna em
tempo de crise

OBJETIVO
Liderar a Função de Auditoria Interna em tempo de Crise

Questões:

2

❏

Quais as limitações no desenvolvimento da atividade de Auditoria Interna
em tempo de Crise?

❏

O que podemos fazer, criando valor para a organização?

❏

Qual foi a experiência no Grupo de Saúde CUF?
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AGENDA
Liderar a Função de Auditoria Interna em tempo de Crise

01

Enquadramento, da função da Auditoria Interna no
Grupo de Saúde CUF.
Quais os pressupostos (2) que foram necessários
para liderar a função de Auditoria Interna em ambiente
de crise? (Independência e Competências).

02

Caracterização do ambiente da crise, resultante do
COVID 19, gabinete de crise, redução abrupta da
atividade, novos processos, alteração das prioridades
da organização e limitações (pessoas, tecnologia...).
O que aconteceu?
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Novos riscos emergentes e prospectivos, fraude,
novos modelos de negócio, consumos e pricing dos
EPI’s, interação e relacionamento com SNS, riscos
clínicos da pandemia (pacientes & colaboradores),
logística & supply chain & custos com transportes.
Uma nova matrix de riscos críticos?
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04
05
06

Abordagem colaborativa da Direção de Auditoria Interna
(DAI), emissão do Job Arrangement Letter (11Mar20),
definição da metodologia de trabalho da equipa e da
interação com o gabinete de crise (governing body) e risks
owners (management).
O que fazer ao Plano Anual de Auditoria (PAA)?
Closing process (18Mai20), encerramento da fase da
abordagem colaborativa (emissão do relatório). Aprovação do
Plano Anual de Auditoria Revisto, considerando os riscos
decorrentes do ambiente da pandemia e os riscos
prospectivos resultantes das prioridades da organização
(retoma e recuperação).
Accountability e planear a execução do novo PAA revisto.
Conclusões, sem prejudicar a “Independência”, a DAI alterou
o âmbito e o modus operandis de modo a adaptar-se ao
“novo normal”, respondendo desta forma às necessidades e
prioridades da organização.
O que aprendemos?

Enquadramento
Modelo Organizacional

Assembleia Geral
Acionistas

Conselho Fiscal

Conselho
Administração

Comissão Executiva
(CEO)
A Direção de Auditoria Interna tem por missão:
1. Providenciar recomendações independentes e objetivas, e
2. Abordagem colaborativa interna, desenhados de modo a criar valor
e desenvolver as operações do Grupo de Saúde CUF.
A Auditoria Interna apoia a Organização na prossecução dos objetivos
através de uma abordagem sistemática e rigorosa na avaliação e
implementação efetiva do sistema de Gestão do Riscos, sistema de
Controlo Interno, e Compliance.
sic: descrição de funções
cf: regulamento auditoria interna JMS
Source: IIA, 2013
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A Comissão de Auditoria e Gestão de Riscos tem por missão:
1. Avaliar e monitorizar o sistema de Gestão de Riscos;
2. Avaliar e monitorizar o sistema de Controlo Interno;
3. Avaliar e emitir parecer sobre o Plano Anual de Auditoria, e
4. Propor medidas de melhoria aos sistemas de Gestão de Riscos e
Controlo Interno

Comissão Auditoria e
Gestão de Riscos

Direção de Auditoria
Interna

Condição #01

Independência

Enquadramento
Perfil da equipa DAI

Luís Lee

André Ramalho

Inês Fonseca

Carolina Passeira

Idade

59 anos

37 anos

34 anos

31 anos

Data

Set 03 (17)*

Out15 (5)

Out15 (5)

Set 17 (3)

Académico

Gestão de Empresas (ISG)

Economia
(FEUNL)

Eng. Biomédica
(Fac.CT Coimbra)

Eng. do Ambiente
(FEUP)

Outros

TOC

TOC, ROC

Mat/Fisica/Quimica
Expert Base Dados

Análise de Decisão
Multicritério; HSST

E&Y(4)
Accenture (1)

KPMG (3)
Univ. Coimbra (1)

Profissional

Arthur Andersen & Co (5)
Hewlett-Packard Portugal (6)
Jerónimo Martins SGPS (6)

Deloitte (10)

Auditoria
baseada em
risco

Condição #02

Competências
* Diretor Financeiro (2003-2005), Administrador Executivo do Hospital Amadora Sintra (2005-2012) e Diretor Auditoria Interna & Gestão Risco (desde 2012)
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Caracterização
“Le Ciel lui Tombe sur la Tête”, Astérix

Gabinete de Crise
Início de Março 2020 (constituição)
Modelo de Governo (novos players)

Novos Processos de trabalho
e negócios (ambiente)
Teletrabalho, reuniões
virtuais acesso a sistemas de
informação, reorganização
dos circuitos hospitalares,
retoma da actividade
assistencial, coabitação
COVID e não COVID...

Redução abrupta da
actividade

6

22Out20 | IPAI | Luis Lee

Segurança percepcionada
(Clientes e colaboradores)

Hospital CUF Tejo
170 M€, 75.000m2, abertura em 28Set20, ...

Novos Riscos Operacionais
… navigate immediate risks.

Interação com SNS
Diário de Notícias,
11 de Abril de 2020

Risco de contágio
Iniciativas de proteção da
segurança de clientes e
colaboradores, em articulação
com as autoridades de saúde

Fraude
Instalação de CashDro nos
front office nas unidades
assistenciais

Observador,
11 de Abril de 2020
Imparidades
Programa especial de proteção
financeira aos colaboradores e
prestadores de serviço
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Logística & Supply Chain
Disponibilidade e protocolos de
utilização de EPI’s.
Custos de transportes e EPI’s.

Teleconsulta
Mais de 10.000
consultas no 1º mês de
lançamento (Revenue
assurance)

EPI’s
Consumo de EPI’s sem
facturação (Revenue
assurance) e pricing
inadequado / não autorizado

Riscos Financeiros & Estratégicos
… keeping an eye on the horizon.

Retoma & Recuperação atividade
Highlights:
❏ Recuperação da procura (“... é seguro ir ao hospital”)
❏ Layout e gestão de fluxos (segurança efectiva)
❏ Dinamizar a oferta (corpo assistencial)
❏ Teleconsulta (inovação)
❏ Complexidade vs simplificação (eficiência)

Riscos financeiros
Enquadramento:
❏ Investimentos): hospital CUF Tejo, hospital CUF Sintra
❏ Working capital
❏ Perfil da dívida financeira (*)
❏ Geração de cash flow operacional
Riscos:
❏ Fontes de financiamento (Expansão & W/C)
❏ Gestão da maturidade da dívida
❏ Breach of Covenants
(*) Aumento de 56,4M€ no 1ºS20 (fonte: R&C 1ºSem20)
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Abordagem Colaborativa
Proposta de valor
O Presidente da República decretou o Estado de Emergência no dia 18 de Março. No dia seguinte o Conselho de Ministros aprovou o “confinamento” com
entrada em vigor no dia 22 de Março …
No dia 11 de Março e em antecipação aos acontecimentos, a DAI apresentou a proposta do plano de trabalho “Abordagem Colaborativa”, de acordo com
o seguinte framework:

Internal Audit

A. Iniciativas imediatas
❏ Controlo e monitorização online de transacções de risco de fraude*
(actividades de suporte à 1ª LoD) *
❏ Suspensão de todos os trabalhos de auditorias em curso

B. Robustecer o conhecimento da DAI
❏ Formação online sobre “Databases: DB1 Introduction and Relational
Databases”, pela Universidade de Stanford.

2ª LoD - negócio
1ª LoD - transações

22ª LOD
Risco

C. Modus operandis
❏ Realização de reuniões de trabalho com os auditados, via skype, telefone e/ou hangout
❏ Reporting semanal ao responsável da equipa de Gestão de Crise (Governing body**) e Risk Owners (Mgmt)
❏ Identificação e reporting de disclousers e riscos não operacionais - actividades de suporte à 2ª LoD (emergentes e prospectivos)
(*) Transações relacionadas com alteração de preços, isenções, anulações de facturação e notas de crédito
(**) Modelo híbrido
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Closing Process
Accountability & Planning

18 de Maio de 2020:
Bom dia,
No período de 16 de Março a 15 de Maio, desenvolvemos
actividades de âmbito "Abordagem Colaborativa” ao nível da
1ª e 2ª linhas de defesa", que agora terminamos.
Os principais highlights resultantes desta iniciativa estão
descritos no documento anexo.

Confidencial

(...) Vamos dar início às auditorias de "xxxxxxxxxxx" e
"xxxxxxxxx e xxxxxxxxxxx", tendo presente que a organização
está focada no relançamento da actividade.
As auditorias a desenvolver serão do tipo analítico, follow-up
e/ou de âmbito limitado.
Assim, resulta que aos auditados será solicitado um tempo
reduzido de colaboração.
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Plano Anual de Auditoria
(revisão para o 2º semestre)

“Lições a tirar…”

Road to Recovery
(...) in the age of COVID-19,
internal auditors can help
organizations navigate
immediate risks, while keeping
an eye on the horizon.
Arthur Piper, a publication of the IIA,
June 2020
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Luis Lee
Grupo de Saúde CUF
luis.lee@cuf.pt

Obrigado!
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