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Abertura 
Presidente Direcão Fátima Geada 

Boa Tarde, 

 

Tenho o grato prazer de dar início à Conferência 

Anual do IPAI e começo por cumprimentar os 

oradores, os patrocinadores e todos os colegas aqui 

presentes. 

A conferência constitui desde sempre um momento 

particular e especial de partilha de conhecimentos, 

de perspetivas sobre o presente e o futuro da 

função de Auditoria, este ano o tema global 

procura refletir sobre a importância e o contributo 

estratégico da auditoria interna para o desempenho 

organizacional na identificação de ameaças e 

oportunidade na análise e na mitigação dos riscos 

neste novo contexto, na participação de estratégias 

de ajustamento que conduzam à adequação das 

organizações às exigências e desafios da 

envolvente. 

As consequências da pandemia do COVID-19, 

representam um risco sem precedentes para a 
economia mundial. A severidade do impacto da 

pandemia colocou o mundo dos negócios em 

grandes dificuldades para cumprimento dos prazos 

de apresentação de reportes financeiros, 
defrontando-se os profissionais de auditorias com 

limitações de âmbito e com outras questões de 

grande complexidade na área da auditoria e da 
contabilidade, decorrentes do risco de continuidade 

de negócio em várias empresas de diferentes 

sectores. Estamos a viver uma tripla pandemia: de 
saúde pública, económica e social. 

Como é que esta “ tempestade perfeita “ impacta os 

diferentes setores, em geral, e a função Auditoria, 

em específico? 

 Como parceiros de negócio, os auditores internos 
enfrentam, de forma proactiva, o desafio de 

apoiarem as Empresas e as Instituições, recorrendo 

a uma estratégia multifacetada que inclui: 

 Proporcionar conhecimentos, efetuando um 

reassessment dos riscos, em permanente e 
acelerada mutação, e a adequação ao impacto a 

curto e longo prazo, que a nova realidade tem nas 

empresas. 
 Adequar o plano de auditoria e recursos à nova 

envolvente e aos vos riscos, abrandando ou 

acelerando auditorias em curso.   

 Planear e prestar serviços de consultoria, entrando 
em consideração com o panorama do risco em 

mutação. 

 Avaliar as competências dos recursos humanos 
em auditoria, tendo em conta: potenciar o uso das 

tecnologias 

Visar a prestação da informação aos stakeholders e 

shareholders de forma mais eficaz e eficiente   

Proporcionar e potenciar a redução de custos de 

Compliance, articulando melhor a função de 
auditoria com o Compliance – o 1º painel será sem 

dúvida um excelente contributo para desenhar 

caminhos para este desidrato 

O processo de auditoria, na envolvente que temos 
estado a viver, permitiu desenvolver e implementar 

em tempo record a auditoria permanente em tempo 

real, em detrimento e secundarizando o processo de 

auditoria esporádica. 

 

Ao planear o novo normal, o responsável pela 

auditoria deve, em paralelo, de entrar em linha de 

conta com diferentes aspetos na abordagem do seu 
trabalho, a saber: 

1. Avaliação do impacto 

Encontrar a melhor metodologia para abordar esta e 

futuras crises. Os profissionais devem prestar 

atenção a potenciais riscos específicos da pandemia 
relacionados com terceiros, cadeia de 

abastecimento, Cibersegurança, vulnerabilidades 

face à fraude, capacidade de gestão à distância, e, o 
mais importante, definir e comunicar o plano de 

continuidade.  
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Como nem sempre é possível antecipar os fatores 

que levam a uma crise, a revisão deve verificar se a 

instituição em causa é capaz de estabelecer novos 
objetivos estratégicos para o negócio e mitigar os 

riscos.   

2. A continuidade do negócio 

O COVID-19 demonstrou a importância e a 
utilidade da existência de um sistema de gestão de 

risco por toda a empresa. As questões principais a 

colocar são: 1) a abordagem de gestão de risco da 
entidade é suficientemente robusta e compreensiva 

para lidar com uma crise? e 2) a entidade tem 

capacidade para aproveitar potenciais 
oportunidades que surjam da aplicação de modelos 

de negócio inovadores?  

Como exemplo podemos apontar as compras em 

casa, os consumidores passaram para uma 
economia “caseira”, encomendando as mercearias 

online para entrega em casa. Com vista a manter a 

quota de mercado as empresas que não ofereciam a 

entrega em casa investiram em serviços de entrega 
ou fizeram uma parceira com terceiros.  

O COVID-19 evidenciou uma caraterística - 

fraqueza sistémica: a auditoria não tinha suficiente 

poder quando a pandemia apareceu. Uma rápida 
sondagem realizada em março pelo Audit Executive 

Center do IIA fornece uma imagem confusa do 

papel da auditoria interna no início da crise.  

Se por um lado a maio parte dos diretores de 
auditoria (DAIs) disseram ter sido envolvidos na 

resposta ao Covid na respetiva organização, no 

momento do inquérito, 37% afirmaram que 

deveriam ter sido chamados mais cedo para debater 
o risco e possíveis respostas.  

Apenas 43% afirmaram ter sido envolvidos em 

tempo.  

A questão que se coloca é a de verificar se os 

planos de continuidade das empresas consideram o 
auditor um parceiro da gestão. 

 A experiência da pandemia permite ainda ser uma 

oportunidade para os DAIs investirem no seu 

próprio plano de contingência, que deve permitir 
aos colaboradores de auditoria familiarizarem-se 

com as técnicas de auditoria remotas e com as 

tecnologias utilizadas bem como resolver as 
dificuldades decorrentes da sua utilização. 

3. A resiliência do Processo de Abastecimento 

As questões principais a considerar no período pós 

pandemia incluem as seguintes: 

 O modelo de cadeia de abastecimento é 

suficientemente flexível e adapta-se no caso de 

a procura de alguns produtos e serviços mudar 
subitamente?  

 Os acordos e contratos estabelecidos têm a 

flexibilidade suficiente que lhes permita a 
manutenção das principais relações inter 

empresas, no seio de uma crise?  

 Caso os fornecedores e os parceiros de negócio 

tenham planos de contingência próprios, e 
estejam preparados para fazer face a uma 

pandemia, de que forma conseguirão alinhá-los 

com os planos de contingência dos clientes? 
 De que modo estão estruturados e são resilientes 

a uma evolução da globalização para uma 

regionalização? 

4. Liquidez e Fluxos de Caixa 

As restrições relacionadas com a atual envolvente 

económica e de saúde pública têm um impacto 
determinante na liquidez e na Tesouraria das 

empresas. 

5. Política de Recursos Humanos 

As questões essenciais a considerar nesta área 
incluem as seguintes: 

 Serão as políticas de RH adequadas e flexíveis, 

correspondendo às preocupações dos 

colaboradores, em especial quando existe uma 
alteração profunda do negócio ou de 

fornecedores para fóruns diferentes durante a 

pandemia, com reflexos na estrutura 

organizacional e na possibilidade de manter as 
equipas motivadas? 

 Os Colaboradores têm resiliência que lhe 

permita adaptar-se ao ambiente de risco 
envolvente, adotando modalidades de 

teletrabalho com eficácia e mantendo o espirito 

colaborativo intra equipa? 

Esta questão torna-se mais relevante nos casos em 

que os profissionais atuam num sistema 
escolar/universitário, porque o impacto do risco 

será sentido em anos futuros. 

6. Tecnologia 

A distância tem hoje em dia menos importância no 

mundo global dos negócios. A atual envolvente 

pandémica levou ao aparecimento de interações 
virtuais e transações digitais.  
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Os responsáveis deverão analisar a adequação e 

eficácia da resiliência, os “Skills” do pessoal, o 

potencial das novas tecnologias, e as ações de 
mitigação em vigor para fazer face aos riscos de 

ataques cibernéticos durante a pandemia.  

Um aspeto positivo da atual pandemia foi a 

oportunidade de explorar o potencial e as 
possibilidades do trabalho à distância com o 

recurso a novas tecnologias. Se esta tendência se 

mantiver no pós-pandemia, levará a um conceito de 

operações mais amigo do ambiente, podendo as 
auditorias continuar a ser realizadas remotamente 

num mundo impulsionado pelos dados. 

7. Estratégias de comunicação 

Informação transparente, consistente, e credível, 

em especial vinda das chefias, ajudará os 

colaboradores e os shareholders a tomarem 
decisões fundamentadas ao longo da crise. Os 

auditores do sector público deverão prestar atenção 

a planos, políticas, e procedimentos em vigor que 

deverão fornecer informação atempada, precisa e 
credível ao público em geral. A experiência da 

pandemia também representa uma oportunidade 

para os DAIs criarem ou revisitarem as suas 
estratégias de comunicação proactiva com os 

gestores e os comités de auditoria sobre o impacto 

da pandemia no negócio, alterações nos perfis de 

risco, e resultados da revisão das prioridades nos 
planos de trabalho da auditoria interna. 

A caminho do próximo normal 

Os desafios colocados atualmente à Auditoria 

Interna passam por acompanhar as alterações 

permanentes ocorridas em termos de 

regulamentação, organizacionais, de sistemas de 

informação, bem como permitir a utilização de 

metodologias mais eficazes com apelo a técnicas 

de monitorização e de auditoria contínua.  

O ambiente será amplamente desafiador e a 

Auditoria Interna precisa de sair do âmbito da 

conformidade, focar-se no acompanhamento das 

vertentes do negócio que demonstram um risco 

mais elevado e que implicam também um 

alinhamento com o novo “core business” das 

organizações. 

As funções de Auditoria Interna que usualmente 

revelam melhores resultados evidenciam vertentes: 

capacidade técnica e metodológica, com sólidos 

conhecimentos, coordenação com as áreas de 

gestão de risco, permitindo focar nas vertentes que 

efetivamente contam para a organização, essa 

integração ajuda a auditoria interna a identificar os 

problemas, acompanhando eventuais riscos 

emergentes, agregando valor em áreas novas, 

alinhando o plano de auditoria e o âmbito com as 

expetativas dos stakeholders e desenvolvimento 

atempado das respetivas atuações com uma 

característica proactiva de caráter preventivo. 

No momento em que as empresas procuram 

proteger-se num cenário de riscos acrescidos, a 

auditoria interna pode desempenhar um papel 

crucial 

A Auditoria Interna tem que ser vista como 

geradora de valor para as organizações, ela não 

pode mais ser considerada como um custo, mas um 

investimento na melhoria dos processos, na 

eficiência, na segurança e na mitigação de 

eventuais custos do contexto e da gestão/mitigação 

do risco importantes para a organização, podendo 

mesmo assumir-se como um consultor “de 

confiança”, que conheça a organização, a sua 

cultura, os seus processos e que pode potenciar a 

forma como os recursos estão a ser empregues.  

Esta profissão tem um grande potencial de 

crescimento, e para tal precisamos de lideranças 

exigentes e criativas e cada vez mais e melhor 

formação académica e profissional.  

A Auditoria Interna dado o contexto atual e o 

escrutínio a que as organizações estão sujeitas está 

perante um grande desafio e oportunidade, que lhe 

permitirá contribuir mais proficuamente para criar 

valor para as organizações e também para a 

sociedade. 

As vertentes chaves que deverão ser relevadas 

como fundamentais na tendência de evolução da 

Auditoria são: 

- Empowerment da função, depende 

fundamentalmente da forma como a auditoria é 

percecionada no seio da organização; 

- Como é utilizada a função; 

- - Reportabilidade - do ponto de vista 

administrativo e funcional - ao mais alto nível 

da organização de modo a garantir a sua 

independência e eficácia. 
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A responsabilidade do Auditor e o impacto real do 

seu trabalho, com a necessidade de ajustar o plano 

às expectativas dos stakeholders, adequar à gestão 

de risco e aos desafios tecnológicos existentes.  

O implica desenvolver novos Skills nos auditores, 

desde tecnológicos, a de comunicação, desafios de 

resistência ao stress e comportamentos 

fundamentados em princípios éticos (honestidade, 

coragem, responsabilidade, credibilidade, 

respeitabilidade e proatividade): 

-.Foco da atividade nas áreas de maior risco, 

alinhamento com as preocupações do negócio, foco 

no novo normal  

- Possibilitar uma atuação de efetividade e de 

garantia no acompanhamento dos vetores do 

negócio de maior risco 

Deter cada vez mais formação contínua e Skills 

necessários privilegiando o pensamento critico, de 

colaboração e comunicação horizontal, vertical, 

numa ótica de re-imaginar a função de Auditoria no 

novo contexto económico e de envolvente do 

negócio 

No passado o auditor viveu o síndroma do exato, 

da fiabilidade estrita da informação, hoje acresce a 

essa perceção o síndroma da mudança com as 

contingências da realidade empresarial, potenciada 

com a incerteza que carateriza toda a envolvente. 

O papel do auditor vai-se colocar não só nos 

aspetos quantitativos, mas também qualitativos, 

com uma visão mais holística, integral e menos 

limitada aos aspetos financeiros e de processos, 

mas tendo como preocupação cada vez mais 

significativa nos aspetos de conduta e éticos, na 

perspetiva de corresponder ao que a sociedade 

requer cada vez mais da atuação do auditor e da 

ação da auditoria: uma análise global das empresas 

e das organizações num contexto de permanente 

mudança  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

12 

Apresentações 

pwc 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

13 

 

 

 
 
 

 
 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

14 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

15 

 
 

 
 

EY 

 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

16 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

17 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

18 

 

Deloitte 

 

 

 

 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

19 

 

 

 

 

 

 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

20 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

21 

 

 

 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

22 

 

 

 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

23 

A pandemia COVID-19 em Portugal, 
Francisco Ramos Professor Associado Convidado Departamento de Ciências Sociais em 

Saúde Escola Nacional de Saúde Pública Universidade Nova de Lisboa 

fvramos@ensp.unl.pt  

 rápida disseminação do vírus SARS-

CoV2 causou uma enorme perturbação a 

nível mundial, revelando a impreparação 

científica, profissional e política da generalidade 

dos Países para gerir uma pandemia de grande 

dimensão.  

Em Portugal, à surpresa inicial, sucederam o medo 

e o alarme face às notícias que chegavam de Itália e 

Espanha.  

A resposta organizada pelo governo e pela 

sociedade foi muito positiva, conseguiu atingir 

indicadores positivos comparados com outros 

Países europeus e evitou o colapso do sistema de 

saúde, embora sofrendo uma séria recessão 

económica, estimada numa quebra do Produto 

Interno Bruto de cerca de 10% em 2020, e uma 

quebra de dimensão ainda não integralmente 

conhecida na prestação de cuidados de saúde a 

doentes não COVID.  

A estratégia inicial de combate à pandemia levou a 

uma prioridade quase absoluta dos doentes COVID 

face aos não COVID no acesso aos serviços de 

saúde.  

Foi decretado, por despacho da Ministra da Saúde a 

16 de março, que as entidades do Serviço Nacional 

de Saúde “deviam, na medida do necessário, para 

dar resposta a doentes COVID19, suspender a 

atividade assistencial não urgente que, pela sua 

natureza ou prioridade clínica, não implicasse risco 

de vida para os utentes, limitação no seu 

prognóstico e/ou limitação de acesso a tratamentos 

periódicos ou de vigilância”.  

Esta determinação foi válida até 7 de maio, data em 

que novo despacho ministerial determinou “a 

identificação e o reagendamento de toda a atividade 

assistencial não realizada por força da pandemia 

COVID19”.  

Essa suspensão conduziu a uma quebra muito 

significativa na utilização de consultas médicas e 

de enfermagem (quebra de 23% nas consultas 

hospitalares), de cirurgias programadas (reduções 

de 51% nas cirurgias realizadas e de 11% no 

número de doentes inscritos para cirurgia), 

atendimentos de urgência (quebra de 44%) e de 

meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica, com consequências ainda não 

totalmente esclarecidas.  

Continua a ser muito problemática a retoma da 

atividade normal na generalidade dos serviços de 

saúde, crescendo a preocupação face aos números 

de mortalidade acrescida, não integralmente 

explicada pela COVID19. Portugal teve sucesso no 

combate inicial à pandemia, conseguindo não 

reproduzir as situações ocorridas em Espanha e 

Itália, tomando as medidas restritivas da liberdade 

individual necessárias, usando o seu aparelho de 

saúde pública (comando único da Diretora Geral da 

Saúde, unidades operacionais espalhadas por todo 

o País em lógica de proximidade às populações) e 

escolhendo utilizar os cuidados de saúde primários 

para acompanhar todos os doentes COVID que não 

necessitaram de internamento hospitalar.  

Estas medidas permitiram que a capacidade 

hospitalar nunca fosse esgotada, vários hospitais de 

campanha foram instalados e nunca utilizados.  

O confinamento quase geral do País, a capacidade 

de reorganização e resposta do Serviço Nacional de 

Saúde, a liderança exercida pelos dirigentes 

políticos dos municípios, em grande proximidade à 

população e envolvendo outros agentes locais de 

proteção civil e a muito positiva reação global da 

sociedade, acolhendo e até antecipando as 

limitações impostas pela pandemia, contribuíram 

para que Portugal tivesse resultados de sucesso nos 

primeiros meses de combate à pandemia.  

A persistência da pandemia no outono/inverno 

2020/21, com uma “segunda onda” forte e de 

limites ainda desconhecidos, está a causar cansaço 

e dúvida na sociedade portuguesa, como na 

generalidade dos Países europeus. 

A 
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Espera-se que o reforço entretanto realizado no 

Serviço Nacional de Saúde volte a produzir 

resultados satisfatórios na minimização das 

consequências da pandemia.  

Dúvidas persistem quanto à capacidade de 

promover uma resposta mais estruturada e 

abrangente, equilibrando as prioridades dos doentes 

não COVID e corrigindo as tradicionais 

deficiências e lacunas do sistema de saúde 

português. 

Maior influência da política da saúde nas 

orientações e prioridades políticas gerais, maior 

adesão da população a comportamentos “amigos da 

saúde”, salto gigante na digitalização na prestação 

de cuidados de saúde são ganhos esperados para o 

presente e futuro. 

A experiência portuguesa evidencia as vantagens 

de uma liderança politica forte, transparente e 

disponível para acolher o conhecimento científico e 

a experiência daqueles que estão em maior 

proximidade com a população.  

A ciência da comunicação mostrou ser 

fundamental, pois as orientações comportamentais 

devem chegar aos cidadãos em formato 

informativo claro e coerente, não repressivo nem 

intimidatório. Em Portugal, a generalidade da 

população acolheu as instruções das autoridades de 

saúde, com um forte sentimento de medo nas 

primeiras semanas, progressivamente substituído 

pela vontade da retoma à normalidade e pela 

imperiosa necessidade de regresso ao trabalho. 

O exemplo da incidência acrescida nos municípios 

da periferia de Lisboa evidenciou que a pandemia é 

desigual, atinge em maior grau os grupos socias 

economicamente mais desfavorecidos e mais 

dificilmente disciplináveis para adesão aos 

comportamentos isentos de risco.  

Combinar liderança política forte e esclarecida, 

apoio público à atividade económica, ativação 

rápida e eficaz de todos os apoios sociais 

disponíveis e priorizar a saúde e os cuidados de 

saúde, é o muito difícil e instável equilíbrio que a 

sociedade portuguesa tenta alcançar neste ano de 

2020, longe ainda de estar o sucesso como 

garantido. Embora a principal prioridade continue a 

estar no combate à pandemia, já é possível 

formular várias lições para o futuro próximo, a 

partir da análise crítica desta pandemia COVID 19.  

As prioridades da investigação científica em saúde 

devem voltar a incluir as doenças infeciosas, em 

linha com as necessidades de saúde da população.  

Também a investigação sobre a saúde pública deve 

ser priorizada, estudar as melhores práticas de 

comunicar com as populações, encontrar a “dose” 

adequada de volume de informação, prevenir os 

populismos e a falsa informação e investigar quais 

as melhores formas de utilização das redes sociais 

como inevitável instrumento de saúde pública. 

Proteger a componente pública dos sistemas de 

saúde parece ser outra conclusão óbvia.  

Em momentos de forte perturbação, próximos de 

ambiente de catástrofe, as vantagens da 

organização dos serviços de saúde em ambiente de 

mercado desaparecem de imediato. 

Em Portugal, houve mesmo situações de hospitais 

privados que, no auge da primeira vaga da 

pandemia, encerraram as portas e colocaram os 

seus trabalhadores em layoff.  

A capacidade de resistência e de reorganização na 

prestação de cuidados aos doentes COVID foi 

quase um exclusivo da oferta pública de saúde.  

Promover a digitalização nos serviços de saúde, 

facilitando a prestação de cuidados e a 

monitorização de doentes de forma não presencial é 

outra evidente lição.  

Em múltiplas situações, estavam identificadas as 

vantagens da tele-saúde, mas a inércia impedia que 

as mudanças necessárias ocorressem com o ritmo 

adequado.  

A situação pandémica veio acelerar fortemente 

essas mudanças, sendo frequentemente a única 

forma de os doentes conseguirem contactar os 

profissionais de saúde.  

A resposta à primeira vaga da pandemia teve, em 

Portugal, resultados positivos, graças à rapidez de 

tomadas de medidas pelo governo, à forma como 

as autoridades acolheram o conhecimento 

científico e partilharam responsabilidades na gestão 

quotidiana, à preocupação em realizar uma 

comunicação transparente e frequente através dos 

mais diversos meios de comunicação e à resiliência 
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e capacidade de reorganização rápida do Serviço 

Nacional de Saúde, com a rede de âmbito nacional 

de médicos de saúde pública, o forte envolvimento 

dos profissionais de saúde familiar, que preveniu o 

esgotamento da oferta hospitalar, nomeadamente 

da capacidade instalada em cuidados intensivos.  

A persistência da pandemia neste outono/inverno 

2020/21 está a causar natural cansaço motivado 

pelas medidas cautelares e restritivas das liberdades 

individuais em vigor e pelas dramáticas 

consequências sociais que decorrem da crise 

económica associada. 

O sucesso nesta “corrida de fundo” exige uma linha 

de orientação determinada e clara, descriminação 

positiva em favor dos mais vulneráveis e uma 

grande capacidade de aprendizagem. 

 

ECIIA  
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IPAI, 22 DE OUTUBRO 2020 

Webinar: Riscos para a Auditoria Interna na 

Saúde e Cibersegurança 

Resumo do Evento  

ste ano, fruto da realidade pandémica que 

atravessamos, a habitual Conferencia de 

Auditoria Interna promovida pelo IPAI foi 

realizada em formato Webinar.  

Os efeitos da pandemia impactam todos os 

sectores, tendo os profissionais sido obrigados a 

rever os respetivos planos de auditoria, com um 

horizonte reduzido e com um sentido de urgência 

extrema, dado serem alvo de um escrutínio 

permanente.  

Neste contexto o IPAI, acompanhado o efeito da 

Pandemia da COVID 19 que produziu mudanças 

significativas no contexto em que a profissão se 

move, muito especialmente para os auditores 

internos que trabalham no sector da saúde, leva a 

cabo uma sessão extra que se desenrolou sob o 

tema Riscos para a Auditoria Interna na Saúde e 

Cibersegurança.  

A função de Auditoria Interna evolui em meio 

hospitalar com legislação de 2012, reforçada em 

2017, cuja referência ao Auditor Interno é 

substituída por um Serviço da Auditoria Interna.  

Deu início à sessão a Prof. Fátima Geada, 

Presidente do IPAI e foi conduzida em seguida pela 

Dra. Antonieta coordenadora adjunta da EMSPOS 

e membro da Direção do IPAI.  

E 



 

Edição 85 - IIA PORTUGAL – IPAI- 1992 a 2020: 28 anos a partilhar conhecimento / 28 years of Sharing knowledge 

41 

Contou com a participação da Dra. Sónia Cruz, 

auditora interna no IPOP, EPE; do Dr. Carlos 

Alves, presidente do Conselho de Administração 

do CHUC, EPE; Dr. Luís Lee, Diretor Corporativo 

do Grupo Cuf; Engº. Lino Santos Coordenador da 

Comissão de Segurança Nacional Portuguesa e 

com o Engº. Pedro Santinhos, Risk Assurance 

Services | Sénior Manager na PwC.  

Objetivos da sessão  

Os principais objetivos desta sessão foi dotar os 

presentes com know-how que lhes permita 

reimaginar a função da Auditoria Interna no sector 

da saúde, na linha da frente dos setores mais 

impactados e mais impactante do que se está a 

viver. Auditoria Interna no Setor da Saúde. 

As principais implicações diretas da pandemia do 

Covid19 no trabalho da Auditoria Interna foram a 

interrupção dos trabalhos em curso, a mudança de 

prioridades e a falta de disponibilidade dos 

intervenientes para a auditoria.  

A relação do Conselho de Administração com o 

Auditor Interno é de parceria estratégica, o sucesso 

da gestão é o sucesso do Serviço de Auditoria 

Interna, porque tendo o AI acesso livre a toda a 

organização, sem restrições, tem uma visão única 

da eficácia do sistema de controlo interno, podendo 

sugerir alterações em processos, de forma a reduzir 

o nível de risco. Embora a lei defina as áreas 

clássicas de atuação do AI, a principal está na 

atuação no domínio operacional.  

O sucesso da gestão reside na facilidade de 

identificar e reduzir riscos de gestão, o AI é o 

melhor aliado dos gestores  

O papel da AI é essencial no reforço do sistema de 

controlo interno, devendo contribuir para a 

redefinição de processos transversais, verificar, 

analisar e ajudar a definir regras, de forma a 

garantir uma utilização eficaz dos ativos. Riscos 

discutidos  

Neste período de pandemia surgiram novos riscos 

operacionais muito relevantes para o sector como o 

risco regulatório, a segurança dos dados, e uma 

série de novos desafios na gestão do 2 trabalho 

(teletrabalho, a insegurança, a motivação das 

equipes) e ainda a segurança cibernética (segurança 

da informação, dos dados, a questão da 

privacidade) e consequentes exigências em matéria 

da criação de controlos adequados no tratamento e 

armazenamento de dados particularmente 

sensíveis.  

Nos Hospitais do SNS o maior impacto traduz-se 

em novas áreas de risco (na contratação, donativos, 

salvaguarda dos ativos, controlo de stocks, etc.) e 

no modelo de avaliação das atividades 

desenvolvidas (registo da atividade, listas de 

espera, alteração agendas, etc.). 

 Assim, os riscos emergentes Covid19 são riscos 

tecnológicos, riscos financeiros, operacionais, 

estratégicos e riscos de conformidade.  

A cultura de gestão de risco da organização é 

determinante para a forma como a função de 

Auditoria Interna é percecionada. Cibersegurança 

A forma com utilizamos a tecnologia introduz uma 

vulnerabilidade adicional (manipulação gerada 

pelas redes socias, ameaça ao património). Têm 

vindo a crescer os incidentes de forma sistemática, 

ano após ano, as ameaças offline transferem-se para 

o online.  

No setor da saúde o tipo de incidentes mudou de 

2019 para 2020, proliferando os “compromissos de 

conta” (acesso não autorizado a contas de outrem), 

infeções por malware e ramsomware – referindo 

que os dados de saúde na darkweb podem atingir 

valores muito elevados.  

Em 2020, verificou-se um aumento dos incidentes 

relacionados com dados da pandemia, tendo sido 

aproveitado o foco mediático e o grau de ansiedade 

elevado - que podem levar a um consumo de 

informação de forma pouco atenta.  

A maior parte dos incidentes de malware tiveram 

origem no teletrabalho.  

As novas ameaças no setor da saúde ligadas à 

digitalização, indicam uma forte vulnerabilidade 

decorrente, na sua maioria, do fator humano, e 

ainda da existência de sistemas complexos e 

interoperáveis, da necessidade de operação 

continua (que obriga a situações de contingência 

dispendiosas), da especialização na configuração 

de dispositivos médicos complexos, 

incompatibilidade entre o ciclo de vida dos IT e 

dos dispositivos médicos e finalmente, de um 

deficiente processo de aquisição  
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(vide Relatório da ENISA2020, “Good practices 

for the security of Healthcare Services”).  

Desafios apontados  

O conjunto de desafios a considerar dependem do 

perfil das instituições, do posicionamento da 

função de Auditoria Interna na organização, nos 

processos definidos segundo as diretivas do plano 

de Auditoria Interna, das linhas de reporte, do grau 

de envolvimento em iniciativas tais como a 

introdução de novas TICS, dos Recursos Humanos 

(perfil de competências, gaps de talentos, 

estratégias de retenção, planos de carreiras).  

Além de uma revisão do Plano de Auditoria 

Interno, é necessário apoiar o planeamento, 

avaliação de procedimentos, ajustamentos à 

realidade atual.  

O Auditor Interno necessita de se tornar num 

participante ativo nas ações de continuidade e de 

recuperação das atividades, prestando serviços de 

assessoria e controlo interno em tempo real (por 

exemplo: participando nas reuniões do gabinete de 

crise).  

No caso apresentado do Grupo Cuf, o Auditor 

Interno teve adotar uma “Abordagem 

colaborativa”.  

No início da pandemia, foi suspenso de imediato de 

todos os trabalhos de auditorias em curso, para dar 

início ao controlo e monitorização online de 

transações de risco 3 de fraude (atividades de 

suporte à 1ª Linha.  

Através de reuniões de trabalho com os auditados, 

(via Skype, telefone e/ou hangout), com reporte 

semanal ao responsável da equipa de Gestão de 

Crise e auditados, assim como de outras atividades 

de suporte à 2ª linha - identificação e reporte de 

achados e riscos não operacionais - (emergentes e 

prospetivos).  

Os colaboradores tiveram formação online sobre 

“Databases: DB1 Introduction and Relational 

Databases”, pela Universidade de Stanford.  

A 18 de maio terminou este ciclo, tendo sido os 

seus resultados amplamente divulgados junto de 

todos os stakeholders deste processo.  

Para fazer face aos desafios de Cibersegurança 

presentes e futuros (de natureza tecnológica, 

processual e humana) é necessário haver uma forte 

aposta na formação de todos os profissionais dos 

hospitais, de acordo com as respetivas 

competências, e a aquisição de produtos e serviços 

certificados.  

O “Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas”, mandatário em todos os 

hospitais, deverá ser substituído por um plano de 

prevenção de todos os riscos operacionais.  

Principais conclusões  

Nos próximos anos – os “trending topics” - 

caracterizados por um elevado grau de incerteza, 

que se espera das novas TIC, uma gestão de 

Recursos Humanos diferente (em espelho, 

teletrabalho), ou os riscos emergentes, que deverão 

estar presentes nas discussões de mercado, devendo 

a Auditoria Interna ser reequacionada num 

contexto dinâmico, devendo a função estar 

devidamente regulada, estruturada, tornar-se num 

apoio a todo o processos de decisão, um braço 

efetivo e eficaz da gestão. 

 Em termos de Cibersegurança, o grande desafio 

atual é dotar a sociedade de comportamentos 

mínimos de higiene neste espaço –“Ciberhigiene”. 

A Cibersegurança deve ser considerada um risco 

que se gere e, como tal, não é um custo 

operacional, mas sim um ativo estratégico e 

essencial para a imagem e reputação das 

organizações.  

A função de Auditoria Interna  

A função Auditoria Interna está a ser fortemente 

desafiada, devendo manter os seus princípios 

fundamentais (integridade, independência, zelo 

profissional, alinhamento com os objetivos da 

organização) e ser dotada de recursos que permitam 

em alinhamento correto com o fulcro do negócio.  

A função de Auditoria Interna terá de procurar uma 

comunicação cada vez mais efetiva, a sua 

proatividade, e melhorar o foco no negócio.  
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A disponibilidade de novas fontes de informação 

como Inteligência Artificial, automação, exigem 

novas ferramentas, e cada vez mais o “Road Map” 

da auditoria irá exigir uma abordagem preditiva 

recorrendo a modelos, baseados em Big Data, 

“Data preparation”, Key-Risk Indicators e KPIs.  

A Auditoria Interna terá de dar resposta no futuro 

com base em novas fontes de informação e de 

risco: novos “skills”, produtividade e metodologia. 

A avaliação da função de Auditoria Interna, deve 

ser indissociável de melhorias de produtividade das 

respetivas equipas – que devem desenvolver e 

manter um programa de garantia de qualidade e 

melhoria contínua.  

Um modelo de avaliação da função pode ser 

baseado em KPIs: consequentes para o auditor, 

afetar os objetivos da equipa com comportamentos 

individuais, utilizar métricas que não influenciem a 

independência, sendo, em paralelo, relevantes para 

o auditor e para a organização.  

O Auditor Interno O Auditor Interno deve manter o 

seu conhecimento holístico, o alinhamento, sem 

esquecer o “empowerment”, a formação contínua 

agindo como catalisador da transformação que 

estamos a viver, mantendo um pensamento crítico, 

mas colaborante, estabelecendo pontes em todas as 

direções.  

O Auditor Interno possui um conhecimento impar 

da organização.  

A sua visão global torna-o um elemento chave em 

contextos como o que atualmente vivemos, quando 

é preciso avaliar riscos e controlos e, assim, 

auxiliar a gestão na tomada de decisão, que se 

precisa célere e integrada para responder às novas 

realidades que surgem diariamente.  

O papel do Auditor Interno no hospital é tão 

mais importante quanto maior for a sua 

dimensão e complexidade, e dele depende o grau 

de robustez do Sistema de Controlo Interno e 

uma atuação atempada no domínio operacional.  

 

Apresentações: 

 “Measure Performance. Enable Growth in Uncertain 

Times “ - Pedro Santinhos, Risk Assurance Services | 

Senior Manager na PwC “ 

A Função Auditoria Interna no Hospital Público em 

Período de Pandemia” – Sónia Cruz, Diretora do Serviço 

de Auditoria Interna do IPOP, EPE  

“Desafios, Riscos e a Importância da Auditoria Interna 

no suporte à Gestão Hospitalar” - Carlos Santos 

Presidente do Conselho Administração do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE  

“Liderar a Função de Auditoria Interna em tempo de 

Crise” - Luís Lee, Diretor Corporativo do Grupo Saúde 

CUF 

 

 

 

 

 

Webinar- Desafios, Riscos para Auditoria Interna na Saúde e Cibersegurança 

22 de Outubro 2020 
Gravação:https://us02web.zoom.us/rec/play/wq284DEvkGcwg9WR9Y6X2YGRY2fN7loFoIam8eaHtRvehpdPBtdXdjImN
uU-Q9I2-eT77gkHI1e6d4L8.wLC8o-
8ynLy9fsLF?continueMode=true&_x_zm_rtaid=3gCnifvhRg2x7hpy3jw3FA.1604139774228.b1cb4df50874094fc05c125
1069c54c6&_x_zm_rhtaid=57 

https://us02web.zoom.us/rec/play/wq284DEvkGcwg9WR9Y6X2YGRY2fN7loFoIam8eaHtRvehpdPBtdXdjImNuU-Q9I2-eT77gkHI1e6d4L8.wLC8o-8ynLy9fsLF?continueMode=true&_x_zm_rtaid=3gCnifvhRg2x7hpy3jw3FA.1604139774228.b1cb4df50874094fc05c1251069c54c6&_x_zm_rhtaid=57
https://us02web.zoom.us/rec/play/wq284DEvkGcwg9WR9Y6X2YGRY2fN7loFoIam8eaHtRvehpdPBtdXdjImNuU-Q9I2-eT77gkHI1e6d4L8.wLC8o-8ynLy9fsLF?continueMode=true&_x_zm_rtaid=3gCnifvhRg2x7hpy3jw3FA.1604139774228.b1cb4df50874094fc05c1251069c54c6&_x_zm_rhtaid=57
https://us02web.zoom.us/rec/play/wq284DEvkGcwg9WR9Y6X2YGRY2fN7loFoIam8eaHtRvehpdPBtdXdjImNuU-Q9I2-eT77gkHI1e6d4L8.wLC8o-8ynLy9fsLF?continueMode=true&_x_zm_rtaid=3gCnifvhRg2x7hpy3jw3FA.1604139774228.b1cb4df50874094fc05c1251069c54c6&_x_zm_rhtaid=57
https://us02web.zoom.us/rec/play/wq284DEvkGcwg9WR9Y6X2YGRY2fN7loFoIam8eaHtRvehpdPBtdXdjImNuU-Q9I2-eT77gkHI1e6d4L8.wLC8o-8ynLy9fsLF?continueMode=true&_x_zm_rtaid=3gCnifvhRg2x7hpy3jw3FA.1604139774228.b1cb4df50874094fc05c1251069c54c6&_x_zm_rhtaid=57
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Apresentações 

Sónia Cruz 
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Desafios, Riscos para Auditoria Interna na Saúde e 

Cibersegurança, Carlos Santos (PCA, Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, EPE) 

Notas da Intervenção  

A Gestão de Recursos num Hospital, pela 

materialidade desses recursos, é estratégica.  

Qualquer análise SWOT tem que equacionar o 

Sistema de Controlo Interno em (pelo menos) um 
dos seus quadrantes – Se é robusto, estará nas 

“Forças”, se o não é estará nas “Fraquezas”.  

O sucesso da Gestão está na capacidade de 

identificar, classificar, reduzir ou eliminar os riscos 
de gestão. Para tal, o Sistema de Controlo Interno é 

determinante.  

Gestor e Serviço de Auditoria Interna estão 

vinculados numa parceria estratégica. Não há 

sistema de Controlo Interno robusto sem (um 

serviço de) Auditoria Interna.  

A Auditoria Interna é o melhor aliado dos 

Gestores. Não colhe o argumento de que o foco da 

Gestão Hospitalar é a efetividade clínica, o foco no 
doente.  

Não há efetividade clínica sem eficiência pela 

simples razão de que o desperdício de recursos, 

resultantes de um controlo frágil leva a que esses 
recursos deixem de estar disponíveis para a 

prestação de cuidados.  

É, por conseguinte, de qualidade que estamos a 

falar (pelo elevado custo de oportunidade do 
desperdício). Embora muitos achem que é apenas 

de eficiência técnica. Não é! É de eficiência 

económica!  

O Serviço de Auditoria Interna tem acesso livre a 

(quase) tudo! Logo a eficácia do Auditor Interno 
será tanto maior quanto mais atuar no domínio 

operacional.  

Da minha experiência, a organização tem muito 

mais a ganhar com a independência do Auditor 
Interno na análise, mediação, gestão e definição de 

processos transversais do que numa função 

inspetiva, como por vezes é visto o auditor.  

A função Auditoria Interna será tanto mais 

relevante quanto mais valorizada for pelo Conselho 

de Administração.  

A principal preocupação da função Auditoria 

Interna é o controlo interno, partindo do domínio 

operacional e respeitando as regras, orientações e 
recomendações (Tribunal de Contas, IGAS). 

Assegurar um bom sistema de Controlo Interno 

passa por compreender, assegurar e ajudar a definir 
estratégias, políticas, processos, regras e 

procedimentos, que assegurem um desempenho 

eficiente e utilização eficaz dos ativos e dos 

recursos.  

Isto não significa que os domínios do nº 1 do art.º 
19º do Decreto-Lei nº 18/2017 (contabilístico, 

financeiro, informático e Recursos Humanos) não 

sejam relevantes. São!  

Mas o domínio operacional é a chave! 

Do meu ponto de vista, o plano de gestão de riscos 
de corrupção e infrações conexas deve ser cada vez 

mais um plano de prevenção de riscos da atividade. 

E os seus relatórios podem ser poderosas alavancas 

para o sucesso do Sistema de Controlo Interno e do 
sucesso dos gestores, dos acionistas e dos cidadãos. 

Em síntese:  

A importância da função Auditoria Interna é tanto 

maior quanto maior a dimensão da organização, 
mas também da complexidade e perceção do nível 

de controlo interno.  

A organização tem mais a ganhar com a 

independência da Auditoria Interna na análise, 

mediação, gestão e definição de processos 
transversais do que na função inspetiva. A função 

Auditoria Interna é tanto mais eficaz quanto mais 

atuar no domínio operacional. 

 O trabalho da Auditoria Interna será tanto mais 
relevante quanto mais valorizado for pelo Conselho 

de Administração e a colaboração ativa e 

independente entre o órgão de gestão e o Auditor 

Interno é uma preciosa ferramenta de gestão. 

A Auditoria Interna deve ser capaz de fazer 

pontes com todos os interlocutores, com foco na 

reconfiguração de processos transversais, 

através da melhoria da interoperabilidade dos 
Sistemas de Informação como base para um 

sistema de Controlo Interno mais robusto.  

1. A eficiência na gestão de recursos é estratégica, 

pela materialidade de que se revestem;  
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2. Um sistema de Controlo Interno robusto 

promove a eficiência e minimiza os riscos da 

atividade;  

3. O principal foco das Auditorias Internas é o 

Sistema de Controlo Interno;  

4. A conclusão só pode ser a de que a função 

Auditor Interno é estratégica em qualquer 

organização e tanto mais quanto maior for a sua 

dimensão e a materialidade dos recursos que 

gere.  

Obrigado. 

 

 

Luís Lee 
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Lino Santos 
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IPAI/APAH, 23 DE OUTUBRO 2020  

8.a Conferência de Valor APAH  

“A AUDITORIA INTERNA DE ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE”  

Resumo do evento  

 APAH é a associação com maior 
representatividade dos profissionais com 

funções de administração e gestão na área 

da saúde em Portugal e o IPAI a entidade de 
referência no estudo e divulgação de 

conhecimentos e normas nas áreas de auditoria 

interna, representando em Portugal a profissão de 
auditor interno e as respetivas instâncias 

internacionais.  

No seguimento do protocolo entre o IPAI e a 

APAH, alavancados nas diferentes valências 

passíveis de complementaridade, o IPAI e a APAH 
pretendem assim, criar sinergias que permitam a 

ambas as entidades aprofundar os conhecimentos 

nas áreas em que atuam. 

 O mundo como o conhecemos modificou-se 

completamente este ano com a Covid-19.  

O nosso sistema de saúde tem enfrentado grandes 
desafios e adotado grandes alterações no sentido de 

melhor responder às solicitações.  

A função Auditoria Interna teve também de se 

reajustar no sentido de poder continuar a 

acrescentar valor à organização.  

O evento sobre A Auditoria Interna de 

Organizações de Saúde teve como objetivo 

apresentar uma visão global da prática de Auditoria 

e em particular do papel do Auditor Interno em 
contexto de prestação de cuidados de saúde. Para 

isso, contou-se com a participação de profissionais 

com diferentes funções e com elevada experiência 
em auditoria e no setor da saúde, que aceitaram o 

desafio de partilhar as suas reflexões e experiencias 

sobre a forma como a Função de Auditoria Interna 
(FAI) pode acrescentar valor à gestão nas nossas 

organizações de saúde.  

A Prof. Doutora Fátima Geada, Presidente do IPAI 

iniciou os trabalhos falando dos desafios que a 

pandemia trouxe à Função Auditoria Interna em 
especial ao setor da Saúde, dando também uma 

perspetiva do futuro da função.  

Conduziu, em seguida e encerrou, a sessão a Dra. 

Antonieta Ávila coordenadora adjunta da EMSPOS 
e membro da Direção do IPAI, salientando que a 

Saúde é o único setor em Portugal onde a função de 

auditoria interna está legislada.  

O curso iniciou-se com o Dr. Luís Lee, Diretor 

Corporativo do Grupo Cuf, com o tema “Liderar a 

Função de Auditoria Interna em tempo de Crise”.  

E em seguida com o Prof Doutor Carlos Moreira, 

Prof na FML, Médico do CHULN e Auditor 

Clinico partilhou a sua experiencia sobre a 

“Auditoria Clinica e a função de Auditoria Interna 

A 
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 “. Teve lugar uma mesa redonda sobre “A FAI na 

Saúde “, com três auditores internos de instituições 

de saúde do SNS, moderada pela Dra. Andreia 

Toga Machado da ARSN.  

Esta sessão teve como objetivo demonstrar áreas 

onde o auditor pode contribuir complementarmente 

à gestão hospitalar de forma a acrescentar valor e a 

mitigar possíveis riscos emergentes. 

O Dr. Fernando Cravo, Diretor do SAI do CHUC, 
falou sobre “O valor acrescentado da função 

Auditoria Interna no SNS: uma abordagem aos 

hospitais EPE´s “.  

A Dra. Ana Mafalda Costa, Diretora do SAI do 
HDFF, partilhou a importância de “Auditar hoje o 

património e bens nas 2 instituições de saúde” e o 

Dr. Rui Vaz, da ARS Centro partilhou a sua 

experiencia sobre “A função Auditoria Interna na 

ARS”  

A sessão prosseguiu com a Dr.ª Cecília Moreira, 

Diretora de Auditoria e Qualidade do IST, que 

falou sobre “O Auditor Interno como Moderador”, 
tendo centrado a sua apresentação na sua longa 

experiência da auditora interna no IST.  

E termina, com o Engº. Marcelo Rodrigues, Diretor 

PwC Cybersucurity, com um assunto que se tornou 

uma oportunidade, mas também se configurou um 
risco emergente com a pandemia, “A 

Cibersegurança na Saúde”, estado atual e 

perspetivas futuras. Principais pontos abordados  

“Liderar a Função de Auditoria Interna em tempo 

de Crise” - Luís Lee  

A cultura de gestão de risco da organização é 

determinante para a forma como a função de AI é 

percecionada.  

O trabalho da AI durante a pandemia caracterizou-

se por novos players, novos processos, redução da 
atividade em 10%, novas exigências na segurança 

de clientes e colaboradores e na abertura da CUF 

Tejo.  

Novos riscos identificados em termos operacionais, 
financeiros e estratégicos. A AI passou a assumir 

uma “Abordagem colaborativa” (até 18 de maio): 

  A suspensão imediata de todos os trabalhos de 
auditorias em curso, tendo dado início ao controlo 

e monitorização online de transações de risco de 

fraude (atividades de suporte à 1ª Linha. Esta nova 
atividade foi acompanhada por reuniões de trabalho 

com os auditados, (via Skype, telefone e/ou 

hangout), sendo dado reporte semanal ao 

responsável da equipa de Gestão de Crise e 

auditados. 

 Outras atividades de suporte à 2ª linha - 
identificação e reporte de achados e riscos não 

operacionais - (emergentes e prospetivos).  

 Formação online para os colaboradores sobre 
“Databases: DB1 Introduction and Relational 

Databases”, pela Universidade de Stanford.  

 Divulgação dos resultados junto de todos os 

stakeholders deste processo.  

“Auditoria Clínica e a função de Auditoria Interna 

“- Prof Doutor Carlos Moreira  

A Auditoria Clínica é um processo de melhoria da 
qualidade que procura melhorar o atendimento ao 

utente e os resultados por meio de uma revisão 

sistemática do atendimento em relação a critérios 

explícitos e a implementação de mudanças.  

É um processo estruturado de revisão por pares 
através da avaliação da prática clínica 

relativamente às normas de orientação adotadas, 

implementação das mudanças necessárias na 
prática clínica e subsequente reavaliação das 

diferenças que essas mudanças produziram, com o 

objetivo de garantir elevados padrões de prática 
clínica e melhorar de forma global a qualidade dos 

cuidados prestados ao doente. 

A auditoria clínica avalia a estrutura, processos, 

resultado e adequação da gestão do hospital, assim 

como a aceitabilidade, acessibilidade e a equidade 

dos cuidados prestados.  

Por esta razão é necessário que a gestão inclua na 

sua estratégia de forma a fornecer o Plano Integral 

da Saúde (PIC), o que terá como resultado 

estimular a “ambulatorização dos utentes”.  

Ao conter os desperdícios relacionados com 
permanências desnecessárias, a auditoria clínica 

promove igualmente a redução de custos. 

 O objetivo da auditoria clínica é incrementar o 

valor assistencial, isso, é, obter os melhores 
resultados, sempre centrados no doente, com os 

menores custos.  

A FAI NA SAÚDE  

“O valor acrescentado da função Auditoria Interna 

no SNS: uma abordagem aos hospitais EPE´s “ – 

Fernando Cravo 
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A função de AI em Hospitais, deve obedecer aos 

requisitos preconizados pela IIA (princípios, 

código de ética, normas profissionais), às 
disposições que constam da legislação nacional 

para a função em EPEs (que define 

posicionamento, atribuições, competências, áreas 
de atuação e responsabilidade perante a tutela e 

entidades reguladoras) e à regulamentação 

emanada da entidade reguladora Manual para o 

valor do hospital - que depende da concretização 

dos seus objetivos. 

 A FAI deve proceder à identificação de riscos 

operacionais e outros, propondo medidas corretivas 

de reforço do Sistema de Controlo Interno.  

A auditoria interna presta serviços de consultoria 
destinados a melhorar a adequação e eficácia da 

governação e da gestão de risco.  

Reporta os seus resultados à gestão e ao órgão de 

governação, contribuindo assim para agilizar a 

melhoria contínua.  

As condições essenciais para que a AI possa 
contribuir de forma eficaz para o valor do hospital 

são alinhamento, colaboração e comunicação.  

Os principais desafios para o futuro são a 

transformação digital, a Cibersegurança, 

calamidades e crises. 

“Auditar hoje o património e bens nas instituições de 

saúde” – Ana Mafalda Costa 

A abordagem que o AI deve utilizar no âmbito das 
suas funções, para avaliar os processos de controlo 

interno e de gestão de risco, na área do Património/ 

Imobilizado, tem o enquadramento legal no DL 

n.º18/2017, 10/02.  

Existem riscos presentes em todo o ciclo de vida 
destes bens (desde a aquisição até ao abate), e 

formas de os mitigar, designadamente com a 

existência de fichas com toda a informação 

necessária e adequadamente preenchidas.  

É muito importante a existência de uma forte 

interligação entre todos os serviços do hospital, do 

Serviço de Instalações e Equipamentos e o 

Património.  

“A função Auditoria Interna na ARS”- Rui Vaz  

A FAI na ARS tem enquadramento legal dado pelo 
Grupo Coordenador de Controlo Interno, 

designadamente pela Recomendação n.º 2/2013, de 

28 de fevereiro, que preconiza a existência de “um 
Gabinete de Auditoria Interna, em cada 

Administração Regional de Saúde (ARS. 

A respetiva configuração organizacional não é 

semelhante em todas as ARS, tendo sido atribuído 

ao GAI da ARS Norte a figura de “Unidade 
Orgânica”, por ex., e na ARS Centro a de 

“estrutura de apoio especializado”.  

O Gabinete da ARS Centro tem uma vasta 

abrangência territorial, no entanto, existe margem 

para introdução de melhorias no exercício da 
função de AI nas ARS que começa na promoção de 

uma cultura mais centrada no risco, um acréscimo 

de recursos, competências e introdução de novas 

tecnologias.  

Principais conclusões da FAI na Saúde – 

Andreia Toga Machado  

Apesar das dificuldades apontadas, a legislação de 

enquadramento da função nas ARS atribui um 

certo “empowerment” aos auditores.  

 A fraca cultura organizacional em termos de 
controlo interno e risco tem de ser melhorada: os 
auditores internos não são inspetores, são parceiros 

da gestão hospitalar. 

  A função de AI passa por consciencializar as 
pessoas sobre os riscos, estabelecer pontes e 

comunicar com os serviços.  

 A legislativa da função (que se iniciou com um 
auditor, e hoje já é considerada uma função) foi 

evoluindo à medida que a complexidade das 

organizações iam aumentando. 

  A AI é os braços e os olhos da gestão, deve 
apoiá-la como consultor, é holística e pode 
abranger, quando acompanhada pela auditoria 

clínica, todo o hospital.  

 O AI tem uma visão global do hospital, vê a 
instituição com um todo, é quem melhor a conhece, 

mas o apoio da gestão de topo é primordial para a 

sua eficácia, para um acréscimo de valor.  

 Para a gestão de topo, o AI deve ser considerado 
um ativo estratégico como trabalhador do 

conhecimento. 

 Para uma maior integração dos serviços, o AI 
deve promover reuniões multidisciplinares, adotar 

várias formas de comunicação (informal, verbal), 
pois sempre que existe comunicação, há acréscimo 

de valor.  
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 Para contribuir para uma relação de parceria com 
a gestão de topo, o AI deve ser proactivo e mostrar 

à gestão o que tem a ganhar com o exercício da 

função, colaborando, apontando as fragilidades, 

quais são os controlos adicionais a criar, 

comunicando de forma eficaz.  

“O Auditor Interno como Moderador” – Cecília 

Moreira  

A função AI, no enquadramento atual, está a ficar 

progressivamente mais flexível, adotando 
igualmente um papel de consultor das organizações 

através de uma abordagem mais preventiva e 

proactiva, e num exercício comum entre todas as 

partes da instituição.  

De forma a responder aos novos desafios, a função 
de AI tem de se adaptar, com novas abordagens, 

novas tecnologias e com um novo perfil de auditor. 

“A Cibersegurança na Saúde”, estado atual e 

perspetivas futuras - Marcelo Rodrigues 

Os eventos mais disruptivos em 2020 por setor - na 

saúde foi o cibercrime, 16% do total.  

Os principais riscos com que se deparam as 

instituições de saúde nesta área: baixo budget para 

a área de segurança de informação, erro humano, 
“ramsomware”, segurança dos “endpoints”, ameaça 

interna, estratégia de Cibersegurança e segurança 

de terceiros.  

A resposta da auditoria interna envolve:  

 Análise de vulnerabilidades e “pentesting”: 
auditar a realização periódica de testes de análise 

de vulnerabilidades e avaliar a resposta por parte 

das áreas de Segurança/IT);  

 Security Awareness: assegurar que todos os 

colaboradores são alvo de sessões de 
consciencialização em segurança cibernética ou 

sujeitos a testes periódicos;  

 Avaliação de maturidade de Cibersegurança: 
auditar o trabalho realizado na ótica de avaliação 

de risco cibernético, garantir que a totalidade dos 

targets estão devidamente identificados e 
catalogados e avaliar qual o referencial utilizado e 

adequabilidade do mesmo. 

 

 

Apresentações completas em edição especial – 86 e no Linkedin 
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Formação 2020 
 

Formação online – Zoom, Consultar programas 

https://www.ipai.pt/gca/index.php?id=429 - Novembro/Dezembro 2020 

 

Publicidade 

https://www.ipai.pt/gca/index.php?id=429
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Publicidade 

 

 

Concretizado o evento. 

Agradecimentos aos oradores 

e aos participantes. 


