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Nota introdutória 

No cumprimento das orientações da Carta de Missão do Presidente Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. (IASFA) é 

pretendido que sejam criados e implementados instrumentos de gestão apropriados e eficazes, e criados mecanismos de controlo interno nas diversas 

áreas funcionais nomeadamente ao nível da auditoria interna enquanto instrumento de apoio na gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira. 

Neste sentido, o presente Plano decorre da necessidade de acompanhar e controlar as decisões e ações interligadas e complementares realizadas nas 

diferentes instâncias, com vista ao cumprimento dos objetivos estratégicos, e por consequência, do Plano Estratégico como um todo. 

Lisboa, 29 de maio de 2020 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 
Fernando de Campos Serafino 

Tenente-General 

A Vogal do Conselho Diretivo                   O Vogal do Conselho Diretivo 

 

Paula Costa                     Manuel da Silva Lopes  
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1. Enquadramento organizacional do IASFA 
 

1.1. Natureza 

O IASFA é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio. O 

IASFA prossegue atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob superintendência e tutela do respetivo ministro, conforme disposto na legislação 

estruturante, o Decreto-Lei n.º 193/2012, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho. 

 

1.2. Missão 
 

 

1.3. Visão 
 

 

 

O IASFA atingiu o equilíbrio financeiro e conseguiu melhorar o apoio que presta aos 

seus Beneficiários 
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1.4. Valores 

 

1.5. Atribuições 

 

O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho, define no n.º 2 do artigo 3.º, as seguintes atribuições 

do IASFA: 

 Assegurar ações de bem-estar social, no quadro da ação social complementar (ASC); 

 Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas (ADM); 

 Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de assistência social; 

 Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e harmonização dos esquemas de prestações de ASC; 

 Assegurar a adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de quotizações; 

 Recolher e manter permanentemente atualizada a informação sobre o universo dos beneficiários e de benefícios concedidos; 

 Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ASC desenvolvida e propor medidas ou instrumentos legais necessários; 

 Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da ADM e da promoção da ASC. 
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1.6. Organograma 
 

Para cumprimento da sua Missão e Atribuições o IASFA, baseia-se na seguinte estrutura orgânica: 

 

  



Plano Anual de Auditoria 2020 

 

8 

 

 

2. Objetivos e âmbito da auditoria 
 

A auditoria interna é uma função contínua, desenvolvida internamente na organização, que procede à avaliação do risco, verifica a existência, o cumprimento, 

a eficácia e a otimização dos sistemas de controlo interno e dos processos de gestão aos vários níveis de decisão, colaborando de forma determinante para o 

cumprimento dos objetivos superiormente definidos ou na identificação de eventuais desvios. É para dentro das organizações que a auditoria interna e o 

Sistema de Controlo Interno (SCI) acrescentam valor, pois permitem uma monitorização contínua sobre os processos críticos e vulneráveis, e cujo controlo 

eficiente permite ajustamentos atempados por forma a mitigar os riscos. A auditoria interna é, pois, uma função de apoio à gestão, logo, de apoio ao CD do 

IASFA. 

A par do Plano estratégico da organização é apresentado o Plano de auditoria, identificando quais as Unidades Orgânicas que serão auditadas no período 

definido e quais os processos considerados mais críticos. Para a melhor concretização das ações de auditoria serão identificados os respetivos Auditores 

Internos e datas de realização. 

 

3. Critérios para a elaboração do Plano Anual de Auditoria  
 

3.1. Auditoria Interna 

 
A elaboração do presente Plano Anual de Auditoria, no que respeita à Auditoria Interna, teve em linha de conta as prioridades e principais preocupações do 

Conselho Diretivo (CD), os resultados de auditorias anteriores e de follow up, incluindo auditorias externas, bem como a avaliação/diagnóstico de riscos 

solicitada aos dirigentes do IASFA. Esta informação permitiu a construção de uma tabela de análise de riscos por área de atuação, identificando áreas 

prioritárias ao nível de intervenção para ações de auditoria. 
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Mantendo a graduação do risco por referência a metodologias seguidas anteriormente, foram associadas às diferentes áreas para intervenção 2 variáveis: 

probabilidade de ocorrência e gravidade da consequência. Classificou-se cada uma dessas variáveis segundo 3 regras: baixa, média e alta. Da conjugação 

das 2 variáveis, resultaram 3 níveis de risco: Fraco, Moderado e Elevado. 

 

A leitura na avaliação dos riscos identificados foi feita da seguinte forma:  

          

Por referência aos critérios utilizados pela Inspeção Geral Defesa Nacional (IGDN), a identificação do nível de risco resultou num determinado nível de 

intervenção que permitiu ao Gabinete de Auditoria (GA) priorizar as áreas de intervenção para auditoria em 2020. 

 

3.1.1. Identificação das Auditorias internas a realizar 
 

 Gestão da Alimentação (riscos ao nível da segurança e defesa alimentar identificados pelo GA)_ Nível risco Elevado/Nível de intervenção Urgente 

 Administração de Sistemas e Infraestruturas (risco: uso indevido de identidade e partilha de credenciais entre utilizadores)_ Nível risco Elevado/Nível 

de intervenção Urgente 

 Gestão dos cartões de combustível (risco: utilização indevida de cartões de abastecimento)_Nível risco Elevado/Nível de intervenção Urgente 
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 Gestão do imobilizado (riscos: gestão de cargas, aumentos e abates; utilização e apropriação indevida de bens, para fins privados)_ Nível risco 

Moderado/Nível de intervenção Manter Controlo 

 Comparticipações e subsídios (risco: atribuição de comparticipações indevidas) _ Nível risco Moderado/Nível de intervenção Manter Controlo 

 Gestão de atividades e de utentes nos Postos Clínicos (riscos: incumprimento de procedimentos no âmbito dos processos individuais dos utentes; 

subaproveitamento de instalações): Nível risco Moderado/Nível de intervenção Manter Controlo 

 

Deste diagnóstico foram, igualmente, identificados: 

o riscos que integram o Plano de Prevenção de Riscos incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, permitindo à sua monitorização; 

o processos que se consideram vir a integrar o Plano Anual de Auditoria em 2021, permitindo que durante o ano 2020 haja a oportunidade de 

implementar as medidas mitigadoras e de melhoria referidas PIR. Nomeadamente:   

 Realização da Despesa do IASFA (riscos identificados no Plano Implementação das Recomendações da Aud. Externa 25/2019)_Nível 

risco Elevado/Nível de intervenção Urgente 

 Gestão da Alimentação (riscos identificados no Plano Implementação das Recomendações da Aud. Externa 45/2019)_Nível risco 

Elevado/Nível de intervenção Urgente. 

  

 

3.1.2. Procedimentos na Auditoria Interna 

 

Os procedimentos associados à execução de ações de auditoria interna, desde a elaboração do Plano Anual de Auditoria até ao planeamento e realização 

do trabalho de campo, à elaboração dos respetivos relatórios e do plano de implementação das recomendações, assim como, a respetiva monitorização, 

estão identificados na Instrução Permanente IP NG 01 Qualidade e Auditorias Internas de 25/01/2019. Neste sentido, deve a IP ser seguida pelos 

responsáveis/Auditores implicados nas várias etapas, nomeadamente: 
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 Nomeação da equipa de auditoria 

 Reunião preparatória/registo plano da auditoria 

 Trabalho de campo /articulação com POC 

 Reunião de encerramento/Projeto de relatório 

 Direito ao contraditório 

 Elaboração do Relatório final de Auditoria interna 

 Plano de implementação das recomendações (PIR) 

 Monitorização do PIR/progressos 

 Relatório Anual de Auditoria 

 

 

3.2. Auditoria Externa 

 

Em cumprimento de Planos de Auditorias externos ao IASFA, nomeadamente da IGDN, é determinada a realização de auditorias externas com a finalidade 

de auditar processos perspetivando, na sua maioria, a avaliação de riscos com maior relevância identificados nesses processos, verificar a implementação 

de recomendações preconizadas em relatórios no caso de auditorias realizadas anteriormente e contribuir para a melhoria dos processos.  

No seguimento do Plano Anual de Ações Inspetivas da IGDN, as mesmas integram o ponto 4. deste Plano. 

 

 

 

 



Plano Anual de Auditoria 2020 

 

12 

 

4. Ações de auditoria planeadas 

 

Tendo presente que não há como auditar todas as áreas de uma só vez, foram as mesmas priorizadas por critério de hierarquização de riscos. Os resultados 

das ações de auditoria serão levados ao conhecimento do CD para que tome conhecimento e possa adotar as providências que considere necessárias. As 

constatações, recomendações e sugestões farão parte do relatório anual de auditoria. Ao longo do exercício do presente plano, a calendarização das ações 

de auditoria interna poderá sofrer alterações, nomeadamente devido aos condicionalismos decorrentes das medidas excecionais e temporárias de resposta 

à situação epidemiológica provocada pela doença COVID19 adotadas pelo Estado Português, bem como pela possibilidade de sobreposição de ações de 

auditoria externa. Neste sentido, haverá uma articulação direta e atempada do GA junto dos Chefes de Equipa identificados. 
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5. Monitorização do desempenho e resultado das Auditorias 
 

Cabe ao GA a monitorização e execução do Plano em causa, coordenando e conduzindo as auditorias internas e acompanhando as auditorias externas. 

O GA colabora na elaboração dos contraditórios aos relatórios elaborados e acompanha a elaboração das propostas de implementação das recomendações 

dos relatórios finais. 

Elabora, igualmente, reports dessa mesma implementação de recomendações, verificando a implementação das ações corretivas decorrentes dos relatórios 

das auditorias realizadas. 

A execução anual é apresentada em Relatório Anual de Auditoria. 

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS 

2020 




