
 

 

DURAÇÃO 1h30 minutos   

 

 

DATA:  26 de maio de 2021 

14h30 - 16h00 

 

NOME E-CURSO/MASTER CLASS/WORKSHOP/PITCH:  

A Auditoria Interna e o Futuro Modelo de Governação 
 

ENQUADRAMENTO  

Construir o futuro da saúde passa por desenvolver um modelo de governação robusto e 

eficaz. O papel do auditor interno e da função de auditoria são estratégicos neste processo. 

Neste tempo de grandes desafios, é tempo de fazer um balanço da função de auditoria nas 

instituições de saúde, e em conjunto IPAI e APAH refletir-se sobre que propostas devem ser 

consideradas para que o futuro na saúde conte com uma função de auditoria dinâmico, 

assertivo e de valor acrescentado. 

OBJECTIVOS  

Análise dos principais aspetos da função de auditoria no Serviço Nacional de Saúde. 

Identificar oportunidades e constrangimentos atuais na pratica de auditoria nas instituições 

de saúde. 

Definir propostas de melhoria para a Função de Auditoria no Futuro Modelo de Governação 

das Instituições de Saúde. 

DESTINATÁRIOS  

Conselhos de Administração, Administradores Hospitalares, Auditores e profissionais 

interessados nestas temáticas e estudantes.  

METODOLOGIA PEDAGÓCICA  

Expositiva/partilha de experiências 

 

  



 

PROGRAMA/AGENDA  

26 de maio de 2021  

14h30-16h00 

 

1. Mensagem da Presidente do IPAI  

Fátima Geada – 10 min 

AHIA – 10 min 

2. A Função da Auditoria no Setor Empresarial da Saúde - Como chegamos aqui? 

Vitor Alexandre – 10 min 

3. O Auditor Interno enquanto agente de criação de valor – Onde estamos? 

 

a. A adaptação da função de auditoria aos desafios emergentes 

Luis Lee – 10 min 

b. Os desafios atuais para a função de auditoria 

Rui Duarte – 10 min 

c. O papel do Auditor Interno no atual Modelo de Governação 

Margarida Ornelas – 10 min 

Luis Alves – 10 min 

4. Futuro da função de Auditoria Interna no Modelo de Governação: Para onde? 

Como? 

Fernando Cravo – 10 min 

Daniel Galvoeira – 10 min  

5. Conclusão dos trabalhos 

Antonieta Ávila - IPAI 

 

 

COORDENAÇÃO*:  

 

 

 

 

Prof. Doutora Fatima Geada 

Dra Antonieta Ávila  

 


