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Programa de Capacitação
em Auditoria Interna, Controlo
Interno e Prestação de Contas
Introdução

Objetivos

A função de auditoria interna é essencial para
apoiar as entidades públicas na gestão eficaz dos
dinheiros públicos, através de uma melhor governação, gestão do risco e controlo interno. O desenvolvimento destas competências irá permitir
identificar as áreas onde o sistema de controlo
interno de uma entidade pública pode ser reforçado e melhorado, incluindo as estratégias de prevenção de fraudes e a qualidade da prestação de
contas.
Este programa de capacitação contribui ainda,
para a execução de medidas do atual Programa
do XXII Governo Constitucional, inseridas no capítulo das regras de boa governação, designadamente nas regras enumeradas para “Melhorar a
qualidade da democracia”, onde se destaca a necessidade de “Travar um combate determinado
contra a corrupção” e, concretamente “Prevenir a
corrupção e a fraude”. Assim, no que se refere ao
controlo interno, o Programa do Governo destaca
a importância de “Assegurar que, em entidades
administrativas onde estejam em causa matérias
ou questões que possam envolver especiais cautelas de imparcialidade e transparência ou que
lidem com a concessão de benefícios, existe um
departamento de controlo interno que, com autonomia, assegure a transparência e imparcialidade
dos procedimentos e das decisões” (p. 32), e também “Garantir a existência, em todas as entidades
públicas, de normas de controlo interno, devidamente publicitadas, que tratem matérias como
garantias de imparcialidade e legalidade na contratação ou segurança de inventários, elaboradas
de acordo com um modelo de partilha de conhecimentos” (p. 32).

O Programa de Capacitação em Auditoria Interna, Controlo Interno e Prestação de Contas tem
os seguintes objetivos específicos:
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■■ Compreender o conceito, as componentes e
princípios gerais do controlo interno e contribuir para a existência, em todas as entidades
públicas, de normas de controlo interno;
■■ Conhecer o enquadramento da função de auditoria interna e o seu papel, designadamente,
nas garantias de imparcialidade e transparência das entidades públicas, sobretudo aquelas
que lidam com a concessão de benefícios;
■■ Compreender a função de auditoria financeira
e o seu papel, designadamente, legalidade na
contratação ou segurança de inventários;
■■ Conhecer e saber aplicar o normativo legal e
os instrumentos de prestação de contas na Administração Pública.

Destinatários
■■ Dirigentes em cargos de direção superior;
■■ Dirigentes em cargos de direção intermédia;
■■ Trabalhadores da carreira geral de técnico superior;
■■ Trabalhadores de carreiras especiais.

Duração
O Programa de Capacitação em Auditoria Interna,
Controlo Interno e Prestação de Contas tem duração total de 70 horas, distribuídas por percurso
formativo com quatro cursos de formação com a
duração de 14 horas cada um e dois núcleos de
práticas com a duração de 7 horas cada um.
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PERCURSO FORMATIVO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
EM AUDITORIA INTERNA, CONTROLO INTERNO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
CURSOS DE FORMAÇÃO (CF)
E NÚCLEOS DE PRÁTICAS (NP)

CF

NP

Horas

TEMAS

Conceito, componentes e princípios gerais dos
sistemas de controlo interno.
CONTROLO INTERNO E
GESTÃO DO RISCO

•

14

Conceito de gestão do risco e pensamento baseado no risco.
Gestão do risco e controlo interno.
Metodologias de gestão do risco para avaliação
do sistema de controlo interno.

•

COMO FAZER A AVALIAÇÃO
DO CONTROLO INTERNO

7

Aplicar metodologias de gestão do risco para
avaliação do sistema de controlo interno.
Função de auditoria interna.

AUDITORIA INTERNA

•

14

Técnicas e os métodos de auditoria interna.
Auditoria interna baseada no risco.
Relatório de auditoria interna.

•

DESENHAR UMA AUDITORIA
OPERACIONAL

7

Aplicar as metodologias, padrões e técnicas da
auditoria Interna baseada no risco
Função de auditoria financeira.

AUDITORIA FINANCEIRA:
TÉCNICAS E METODOLOGIAS

•

14

Diferenças entre a auditoria financeira privada e
a auditoria financeira no setor público.
Técnicas e métodos de auditoria financeira.
Relatório de auditoria financeira.
Quadro legal da prestação de contas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

•

Instrumentos de prestação de contas na
Administração Pública.
14

Trabalhos específicos de fecho de exercício e
identificação de pessoas chave da operação.
Interpretação dos mapas de prestação de
contas.

AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM
DURAÇÃO TOTAL DO
PERCURSO FORMATIVO

CENTRO DE
FORMAÇÃO

Integrada em cada um dos cursos de formação
de acordo com o modelo de avaliação descrito.

70
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Avaliação da
Aprendizagem

Acesso e inscrições

A avaliação da aprendizagem nos cursos incluindo nos respetivos núcleos de práticas do
Programa de Capacitação em Auditoria Interna, Controlo Interno e Prestação de Contas é
realizada através dos seguintes parâmetros:
a) Teste de avaliação final, em cada curso,
que visa aferir a apropriação dos conceitos
e das técnicas abordadas durante o respetivo curso;
b) Participação na discussão e nos exercícios
realizados durante a formação;
c) Assiduidade do formando.

As inscrições nos quatro cursos de formação e
nos dois núcleos de práticas, em qualquer edição do programa de capacitação, são efetuadas
através da plataforma eletrónica de gestão da
formação do INA (Sistema Integrado de Gestão
da Formação) em https://sigef.ina.pt/.

Edições e
programação trimestral
Em 2020 realizamos um total de duas edições
deste programa de capacitação, de acordo com
a seguinte agenda trimestral. No total, teremos
uma oferta formativa de 140 horas de capacitação em 2020.

Centro de Formação INA
Alameda Hermano Patrone, Edifício Catavento, 1495-064 Algés
E-mail: cursos@ina.pt

Sede do INA
Rua Filipe Folque, n.º 44, 1069-123 Lisboa
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