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Resumo 

 

O IIA (Institute of Internal Auditors) define auditoria interna como “uma actividade independente, 

de avaliação objectiva e de consultadoria, que tem como objectivo acrescentar valor e melhorar 

as operações de uma organização). 

 

Com as reformas na Administração Pública, as instituições têm como desafio alcançar uma maior 

economia, eficácia e eficiência, e com recursos cada vez mais escassos dadas as contingências 

passadas, actuais e futuras do país. Aparece assim a Auditoria Interna, que deve abranger todas as 

áreas da instituição, sempre com o foco na procura de um maior rigor na gestão pública, 

procurando encontrar soluções que levem a uma maior eficiência e eficácia da gestão, antecipando 

sempre que possível problemas. 

 

Para que a Auditoria Interna possa desenvolver a sua actividade, a instituição deverá possuir 

Manual de Procedimentos e um SCI (Sistema de Controlo Interno). 

Desta forma estarão definidas algumas informações uteis, tais como a delegação de competências, 

a segmentação/separação ou divisão de funções, explicação e circuito das operações e o controle 

das mesmas. 

 

Neste trabalho mais que a teoria vamos ter a passagem à prática. Como desenvolver uma auditoria 

numa instituição da administração pública portuguesa. 
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Abstract 

 

The IIA (Institute of Internal Auditors) defines internal auditing as “an activity that is independent, 

objective assessment and consultancy, which aims to add value and improve an organization’s 

operations”. 

 

With the reforms in public administration, institutions are challenged to achieve greater economy, 

efficiency and effectiveness, and with increasingly scarce resources given the contingencies past, 

present and future of the country. Appears as Internal Audit, which should cover all areas of the 

institution, always with the focus of demand for greater rigor in public administration, seeking to 

find solutions that lead to greater efficiency and effectiveness of management, anticipating 

problems whenever possible. 

 

For Internal Audit to carry out is activity, the institution must have a Manual of Procedures and a 

Internal Control System. Those will define some useful information, such as delegation, the 

segmentation/separation or functions division, explanation and circuit operations and how to 

control them. 

 

In this work, more than the theory we have the transition to practice. How to develop an audit in at 

a portuguese public administration institution. 
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