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2021 International Conference 

13–16 June 

Save the Date! 

The theme for The IIA’s 2021 International Conference, Scaling New Heights, sets the stage to share new and 

forward-looking information and leading practices in the pursuit of excellence in internal audit. As internal auditors 

are increasingly becoming trusted advisors, and an integral part of their organizations, they are compelled to 

broaden their arsenal of skills. This conference will prepare industry professionals to embrace and learn new 

technologies, and implement new tools and techniques to effectively respond to shifting business and risk 

landscapes. The goal is to equip the profession with the resources it needs to stay current with the latest 

developments and advancements and scale new heights in bringing significant value to businesses around the world. 

Registration opening soon! 
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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  

A 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 

 “. 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 Eng. 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” - Luis Lee  

A cultura de gestão de risco da organização é 
determinante para a forma como a função de AI é 
percecionada.  
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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 
stakholders 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 

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.  
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“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.  

 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. 

 

Abertura 
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Prof.ª Doutora Fátima Geada 
• Doutorada em Economia pela Universidade de Lisboa 
• Mestrado em Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e Gestão de Empresas 
 (ISEG/UTL); 
• PG “Using Risk Assessment to Build Individual Audit Programs” (MIS Training 
Institute, London); 
• Licenciada em Economia (ISEG/UTL); 
  Ex- Administradora da Empresa Cuidados Saúde – UCS, SA 
• Professor Universitário 
  Professora Convidada da Universidade Católica 
  Professora Associada da Universidade Lusíada de Lisboa 
  Professora Associada da Universidade Atlântica 
  Professora Convidada do IDEFE 
. Presidente e Vogal de Conselhos Fiscais  
• Presidente da Direcão do IPAI – Instituto Português de Auditoria Interna; 
  Presidente da Comissão Especializada de Auditoria da Ordem dos Economistas 
• Diretora de Auditoria do Grupo TAP. 

 

Antonieta Ávila 
Licenciada em Economia pela Nova School of Business and Economics (1999), pós-graduada em 
Administração Hospitalar (XXX CEAH) pela ENSP-UNL (2002). Outras formações: Novas Tendências em 
Gestão de Saúde pela FCEE da UCP (2010); Auditoria Interna no Instituto Português de Auditoria Interna e 
na Academia SUCH; 70º Programa de Direção de Empresas na AESE (2019) e 1.º CAGEP no ISCTE (2020).  

Presentemente é Coordenadora Adjunta da Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa 
Orçamental da Saúde, na dependência do Ministro de Estado e das Finanças e da Ministra da Saúde (desde 
2018). Leciona a UCO Auditoria na Saúde na ENSP – UNL. Membro da direção do IPAI (desde 2018), vogal 
suplente do Conselho Fiscal da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo. Membro efetivo do 
Instituto Português de Auditoria Interna e do The Institute of Internal Auditors, membro efetivo da Ordem 
dos Economistas e sócia da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. 

Foi Diretora do Serviço de Auditoria Interna no Centro Hospitalar Lisboa Norte (2013-2018). Administradora 
do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e Membro da Comissão de Controlo de Infeção (2003-
2013). Foi assessora no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo (2000). Iniciou a atividade 
profissional pela banca comercial (1999). 
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Apresentações 

 

Luis Fernando Lee é licenciado em Gestão de Empresas pelo ISG (1985) tendo realizado pós graduações em 

project management e health care program pelas escolas de negócio de Lausanne e Insead. É diretor corporativo do 

Grupo de saúde CUF com percurso relevante (8 anos) na liderança da função de Auditoria Interna e Gestão de Riscos 

(2012 a 2020), tendo sido administrador de várias unidades do grupo (Hospital Amadora Sintra, HASPAC, Termas da 

Felgueira) entre 2004 e 2011 e diretor financeiro do Grupo entre 2003 a 2005. Anteriormente foi responsável pelas 

áreas financeiras, controlo operacional, logística & supply chain na Jerónimo Martins SGPS (1997 a 2003), diretor e 

administrador da Hewlett-Packard Portugal (1990 a 1997), tendo iniciado o percurso profissional na Arthur Andersen 

& Co (1986 a 1990). É sócio gerente de diversos estabelecimentos comerciais e restauração desde 1996, e que tem 

mantido em simultâneo ao longo do percurso profissional. Atualmente tem cafés e pastelarias no aeroporto de lisboa 

e no ginásio holmes place. Foi trabalhor-estudante, tendo sido empregado de mesa e gerente em 2 restaurantes em 

Lisboa (1978 a 1985). 
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Carlos Santos Moreira 
Faculdade de Medicina de Lisboa, Hospital S. Maria, Centro Académico de Medicina de Lisboa 

 Coordenador do setor A – Serviço de Medicina I 

 Professor Auxiliar de Medicina Interna e regente da Cadeira de Medicina I da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa; 

 Assistente Graduado Sénior de Medicina Interna no Serviço de Medicina I do Hospital de S. Maria 

do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.; 

 Presidente da Comissão Científica de Boas Práticas Clínicas, da Direção Geral de Saúde desde 2011; 

 Consultor da Direção Geral de Saúde para a área da qualidade em saúde desde 2011; 

 Perito para a auditoria, codificação da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.; 

 Membro do Grupo para Elaboração e Implementação do Regulamento do SIGA Hospitalar da 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.; 

 Membro da Comissão de acompanhamento da linha saúde 24 

 Membro do grupo de trabalho da projeto de renovação dos serviço do CHULN sendo representante 

do serviço de medicina I e coordenador do projeto de revisão utilização 

 Membro do grupo de trabalho do projeto de seguimento das doenças crónicas em ambulatório 

 Coordenador do ambulatório e arquivo do serviço de medicina I. 

 Coordenador do Laboratório Arsénio Cordeiro 

 Coordenador do grupo de hipertensão e patologia vascular do serviço de medicina I 

 Vogal da comissão IPQ 199 – sistema de informação em saúde 

 Vogal da Comissão IPQ 210 – Medicina alternativas 

 Vogal da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica do Infarmed. 

 Coordenador da linha de investigação  do Centro de Cardiologia da Universidade de Lisboa – 

Hipertensão e disfunção cardiovascular e neuronal  

 Presidente da Comissão Nacional de Auditoria e Qualidade da Ordem dos Médicos até 2017; 

Perito Europeu para a avaliação clínica de medicamentos e ensaios e membro da Comissão Avaliação de 
Medicamentos do Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. até 2018; 
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Andreia Toga  
Auditora do Departamento de Contratualização (DC) Área Funcional dos Cuidados de Saúde Hospitalar da 

Administração Regional de Saúde do Norte I.P. (ARSN) 

Auditora experiente com interesse pela participação na dinâmica empresarial exigente, desde 2017 que 

ocupa a função de Auditora do Departamento de Contratualização (DC) da Administração Regional de 

Saúde do Norte I.P. (ARSN). Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, Pós-graduada 

em Gestão de Unidades de Saúde (Católica Porto Business School), Técnica Oficial de Contas (OTOC) e 

Formadora Certificada (CCP). Tem trabalhos Publicados na Revista Gestão Hospitalar: “A importância da 

Auditoria Interna na Saúde” e no sítio da ARSN. Foi Auditora Sénior da Deloitte, Auditora Interna 

Responsável (Chief Audit Executive – CAE) do IPO Porto e Diretora do Serviço de Auditoria Interna (CAE) do 

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho. Consolida know-how técnico em diferentes modelos de 

financiamento hospitalar, métricas de compliance e ferramentas de acompanhamento de resultados. Tem 

vasta experiência em auditoria interna hospitalar e modelos de contratualização hospitalar, representando 

o Ministério da Saúde. Tem participação ativa na contratualização hospitalar, ao nível do acompanhamento 

da produção realizada, auditorias e riscos associados, nomeadamente riscos da atividade operacional e de 

financiamento. 

Vogal do Colégio de Especialidade de Auditoria (desde 2015) e Membro da Assembleia Representativa da 

Ordem dos Economistas (desde 2016); Vogal da Direção do Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI) – 

Núcleo da Saúde (de 2012 a 2017), Docente na Católica Porto Business School, formadora do IPAI, associada 

do The Institute of Internal Auditors (IIA) e Associação Portuguesa de Economia da Saúde (APES).  
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FERNANDO CRAVO 

Licenciado em Gestão pela Universidade Internacional da Figueira da Foz (1997), pós-graduado em Economia e Gestão 

em Organizações de Saúde pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (2010), MBA em Auditoria 

Interna pela Coimbra Business School (2017) e Especialização em Auditoria Financeira (2019). 

Membro efetivo do Instituto Português de Auditoria Interna e Contabilista Certificado. 

Atual Diretor de Serviço de Auditoria Interna / Auditor Interno do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 

(desde maio 2012). 

Diretor dos Serviços Financeiros do Centro Hospitalar de Coimbra, EPE (maio de 2009 a março de 2012). 

Técnico Superior no Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão no Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, responsável 

pela área de gestão de projetos de investimento. Coordenador da equipa de apoio à realização de Ensaios Clínicos e 

Estudos Observacionais (agosto de 2007 a maio de 2009). 

Técnico Superior no Programa Operacional da Saúde – Ministério da Saúde (dezembro de 2000 a agosto de 2007) e na 

Direção Geral do Comércio e da Concorrência - Ministério da Economia (novembro de 1998 a dezembro de 2000). 
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Ana Mafalda Costa 
Diretora do Serviço de Auditoria Interna do HDFF, EPE. Mestre em Auditoria Empresarial e Pública, Ramo 

Instituições Públicas, Pós-graduada em Auditoria, Risco e Controlo de Sistemas de Informação, em Gestão 

de RH, em Gestão da Informação nas Organizações, em Gestão de Empresas. Docente convidada na Pós-

graduação em Gestão Empresarial das Instituições da Saúde, na Coimbra Business School – ISCAC. Oradora 

em Seminários, Fóruns e Workshops de Auditoria Interna na área da saúde. 
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Rui Pedro Ferreira Vaz, licenciado em Direito e mestre em Administração e Gestão Pública, 
pós-graduado em Gestão e Administração de Unidades de Saúde, é técnico superior jurista 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., onde exerce os 
cargos de responsável pelo Gabinete de Auditoria e Controlo Interno, encarregado de 
proteção de dados e assessor do Conselho Diretivo. Como formador, realizou ações no 
domínio da avaliação de desempenho, gestão por objetivos, auditoria, proteção de dados, 
gestão académica e regime jurídico das Instituições de Ensino Superior. 
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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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