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RELAÇÕES EXTERNAS DO TRIBUNAL DE CONTAS 

JANEIRO/DEZEMBRO 2016 

 

 

1. ATIVIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS NO ÂMBITO DA 

UNIÃO EUROPEIA 

 

1.1. Auditorias do Tribunal de Contas Europeu 

O Tribunal de Contas português, como interlocutor nacional do Tri-

bunal de Contas Europeu - TCE, exerce funções de organização e 

acompanhamento das ações de controlo deste Tribunal sobre a aplica-

ção dos recursos financeiros da União Europeia em Portugal.  

Neste âmbito, o Tribunal de Contas de Portugal acompanhou, em 

2016, 18 processos de auditoria (9 de 2015 e 9 de 2016), do TCE, dos 

quais 10 com missões de trabalho de campo 

Em 2016 foram ainda realizados estudos e análises em colaboração 

com o TCE, destinados ao capítulo do Relatório Anual desta institui-

ção, dedicado aos resultados obtidos com a execução do orçamento da 

União Europeia. O trabalho foi realizado de acordo com o programa 

de auditoria e com o plano de recolha de evidências elaborados pela 

equipa do TCE. 

 

1.2. Workshop sobre Contabilidade do Sector Público, 

O Tribunal de Contas português participou no Luxemburgo, nos dias 

25 e 26 de janeiro, nas reuniões sobre Contabilidade do Sector Públi-

co “Melhores Contas, Melhores Orçamentos, Melhores Despesas” 

destacando-se conclusões como: a necessidade de cooperação estreita 

ao nível da produção das estatísticas nacionais e a elaboração das con-

tas públicas, a existência dos muitos desafios na adoção da contabili-

dade patrimonial nas contas públicas e o caminho no curto prazo pas-

sa pela implementação das EPSAS, entre outras. 
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1.3. Reunião do Grupo de Trabalho do Comité de Contacto dos Presi-

dente das Instituições Superiores de Controlo da União Europeia, 

para o Reforço da Cooperação 

O Tribunal de Contas português participou no Luxemburgo, nos dias 

2 e 3 de março, nesta reunião, cujo objetivo foi debater e aprovar o 

projeto de relatório apresentado pelo TCE sobre o modelo de coope-

ração do Comité de Contacto dos Presidentes das ISC dos Estados 

Membros da União Europeia. (DCP)  

 

1.4. Reunião dos Agentes de Ligação do Comité de Contacto dos Pre-

sidentes das Instituições Superiores de Controlo (ISC) da União 

Europeia 

O Tribunal de Contas português participou, em Riga, no dia 7 de 

abril, na Reunião dos Agentes de Ligação das ISC da União Europeia. 

Esta reunião teve como principal objetivo preparar a próxima reunião 

do Comité de Contacto dos Presidente das ISC da União Europeia 

(DCP).  

 

1.5. Seminário “Rede da Auditoria à Política Orçamental” 

O Tribunal de Contas português participou em Liubliana, no dia 26 de 

maio, no Seminário anual da Rede sobre auditorias à Politica Orça-

mental. Neste âmbito o Tribunal integrou a auditoria paralela com o 

tema “Riscos subjacentes à sustentabilidade das finanças públicas”, 

conjuntamente com as ISC da Suécia, da Finlândia, da Eslováquia, da 

Holanda e da Letónia. (DA I) 

 

1.6. Reunião do Grupo de Trabalho sobre Fundos Estruturais VII 

O Tribunal de Contas português participou, em Helsínquia, no dia 2 

de junho, na reunião do grupo de trabalho sobre fundos estruturais, 

constituído no âmbito do Comité de Contacto dos Presidentes dos 

Tribunais de Contas da União Europeia. DA III 

 

1.7. Seminário anual do Comité de Contacto das ISC da EU 

O Tribunal organizou o seminário anual da Rede de Auditorias à Es-

tratégia Europa 2020, que se realizou, a 3 de julho, em Helsínquia. O 
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Tribunal de Contas fez uma apresentação sobre o tema “A utilização 

de dinheiros públicos (nacionais e comunitários) na formação e as ne-

cessidades do mercado de trabalho”.  

 

1.8. Seminário anual da Rede do Comité de Contacto sobre Auditorias 

à Estratégia Europa 2020 –  

O Tribunal de Contas português participou no dia 3 de junho, em Hel-

sínquia no Seminário anual da Network do Comité de Contacto sobre 

Auditorias à Estratégia Europa 2020 tendo efetuado uma apresentação 

sobre o tema “A utilização de dinheiros públicos (nacionais e comuni-

tários) na formação e as necessidades do mercado de trabalho”. Neste 

contexto e ao longo do ano, o Tribunal acompanhou os trabalhos das 

três ISC (Hungria, Roménia e Bulgária) que levaram a cabo a audito-

ria paralela sobre “As boas práticas dos sistemas de acompanhamento 

do percurso dos diplomados”. 

 

1.9. Reunião anual do Comité de Contacto dos Presidentes das ISC da 

União Europeia 

O Tribunal de Contas português participou na reunião anual do Comi-

té de Contacto dos Presidentes das ISC da União Europeia, que teve 

lugar em Bratislava, nos dias 20 e 21 de outubro, constando da ordem 

de trabalhos: 

Seminário sobre o tema: “A Política Europeia de Energia e Cli-

ma”, tendo o Tribunal de Contas apresentado a auditoria realiza-

da sobre o Programa de Eficiência Energética na Administração 

Pública (ECO.AP), tendo-se concluído que se deverá incorporar o 

tema da energia e ambiente nas atividades da Network on Europe 

2020 Strategy Audit em conexão com a auditoria cooperativa nes-

te domínio a iniciar em 2017 pelo “Grupo de Trabalho da EU-

ROSAI sobre Auditoria Ambiental”. 

Análise das atividades do Comité de Contacto, tendo-se tomado 

nota dos relatórios-síntese apresentados pelos vários Grupos de 

trabalho, Task Forces e Networks bem como das atividades de-

senvolvidas e previstas para o ano de 2017. 

Na apresentação do Relatório da “Task Force para avaliação da 

cooperação no âmbito do Comité de Contacto”, foi recomendada 

a simplificação de procedimentos e o reforço da preparação des-
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tas reuniões. Foi sublinhado pelo Tribunal de Contas português o 

planeamento plurianual de atividades do Comité de Contacto, 

tendo proposto que os Agentes de Ligação reflitam sobre esta 

dimensão plurianual e também sobre os recursos corresponden-

tes. 

Por indicação do Tribunal de Contas português foi incluído um ponto 

relativo à atualização das Guidelines e da Check-list incluídas na Pu-

blicação “Auditoria à Contratação Públicas” Public Procurement Au-

dit. A proposta de atualização apresentada foi aceite, ficando o Tribu-

nal de Contas a liderar este processo de atualização, com as ISC que 

pretendam associar-se. 

 

1.10. Ação de Formação sobre Instrumentos Financeiros da UE. 

O Tribunal de Contas português participou no Luxemburgo, no dia 15 

de novembro, na Ação de Formação sobre Instrumentos Financeiros 

da EU organizada pelo Tribunal de Contas Europeu - Relatório Espe-

cial nº 19/2016 – “Execução do orçamento da EU através de instru-

mentos financeiros- Ensinamentos a retirar do período de programa-

ção de 2007-2013”.  

Dos temas debatidos, salienta-se a importância que os instrumentos 

financeiros assumem na execução do orçamento da EU e, destaca-se a 

maior relevância do papel do Tribunal de Contas Europeu, assim co-

mo das Instituições Superiores de Controlo, de modo a contribuir para 

a eficácia destes instrumentos e, consequentemente, para a prossecu-

ção dos objetivos da Europa 2020. 

 

1.11. Reunião do Grupo de Trabalho EUROSTAT sobre as EPSAS 

(European Public Sector Accounting Standards) 

O Tribunal de Contas português participou em Roma, nos dias 22 e 23 

de novembro, na reunião do grupo de trabalho do EUROSTAT sobre 

as EPSAS (Normas Europeias de Contabilidade do Sector Público). 

 

1.12. Reunião de apresentação dos relatórios de trabalho para a Audi-

toria Paralela no domínio da Política Orçamental 

 O Tribunal de Contas português participou, em Estocolmo, nos dias 

19 e 20 de dezembro, na reunião do grupo de trabalho da auditoria pa-
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ralela sobre “Riscos para a sustentabilidade das Finanças Públicas” 

criado no âmbito da Network do Comité de Contacto sobre Auditorias 

à Política Orçamental. 

 O Tribunal de Contas fez uma apresentação sobre o tema com os se-

guintes pontos: Apresentação dos riscos e respetivas recomendações 

pelas Organizações Internacionais (PAEF, OCDE e FMI); Resultados 

da auditoria ao PAEF; Principais procedimentos ao nível nacional 

(PAEF e Semestre Europeu). 

Conclusões: As recomendações foram implementadas na sua maioria, 

embora com diferentes níveis de eficácia. Os riscos de curto prazo 

diminuíram, mas permanecem os de longo prazo; os procedimentos 

no âmbito do PAEF foram acolhidos pelas autoridades nacionais; atu-

almente, no âmbito do Semestre Europeu, com o nível de procedi-

mentos inferior em termos de reporte, monotorização e comunicação, 

pode aumentar os riscos de implementação das recomendações. 
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2. RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Para além das ações desenvolvidas no âmbito da União Europeia, co-

mo interlocutor nacional do Tribunal de Contas Europeu, o Tribunal 

de Contas português, em 2016, desenvolveu no âmbito das relações 

internacionais, as seguintes ações: 

 

 

2.1. RELAÇÕES BILATERAIS E COOPERAÇÃO 

No âmbito das relações bilaterais de cooperação o Tribunal de Contas 

de Portugal participou: 

 

2.1.1. No Seminário Internacional “Boas práticas – Auditoria da 

integridade” –  

Organizado pelo Tribunal de Contas da Hungria, realizou-se em 

Szarvas, de 22 a 26 de fevereiro, o Seminário Internacional “Boas 

práticas – Auditoria da integridade” no qual o Tribunal de Contas 

português foi convidado a participar com o objetivo de dar a co-

nhecer as atividades da EUROSAI Task Force de Auditoria Ética, 

presidida por Portugal, visando apoiar as SAI na promoção de 

uma conduta ética nas organizações públicas e assim contribuir 

para a boa governação dentro do setor público e das próprias SAI. 

 

2.1.2. No II Seminário Ibero-Americano de Direito e Controle “Éti-

ca, Justiça e Prestação de Contas Públicas” 

Decorreu de 17 a 20 de maio, em Lisboa, organização conjunta do 

Tribunal de Contas de Portugal, Faculdade de Direito da Universi-

dade de Lisboa, o Instituto Rui Barbosa e Tribunal d e Contas de 

Minas Gerais, e contou com a presença de mais de 30 Instituições 

Superiores de Controle. 

O Tribunal de Contas contribuiu para o Seminário com a apresen-

tação dos temas “A prevenção da corrupção em Portugal” e “Éti-

ca, justiça e prestação de contas públicas”. 
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2.1.3. No I Seminário de Alto Nível sobre as Tecnologias de Infor-

mação e Comunicação para as ISC dos PALOP e Timor-Leste 

Realizado em Maputo, de 24 a 27 de outubro, com a participação 

do Tribunal de Contas de Portugal, com o objetivo desenvolver a 

troca de experiencias entres pares e a criação de sinergias entre as 

ISC dos PALOP, Timor-Leste, Brasil e Portugal. 

O Tribunal de Contas fez a apresentação do tema “Sistemas de In-

formação e Infraestruturas Tecnológicas no Tribunal de Contas de 

Portugal” e a apresentou os casos práticos “Sistema de Prestação 

de Contas por via eletrónica”, utilização da ferramenta informática 

‘idea’ nas auditorias do TCP” e “Auditoria do TCP desenvolvida 

em ambiente informático”. 

 

2.1.4. Na apresentação do Modelo de Certificação da Conta Geral 

do Estado 

Durante o ano de 2016, o Tribunal de Contas Europeu, o Tribunal 

de Contas Francês e o National Audit Office Inglês, apresentaram 

em Lisboa, o Modelo de Certificação da Conta Geral do Estado 

aplicado nessas Instituições. 

 

Ainda no âmbito das relações bilaterais de cooperação foram re-

cebidas no Tribunal de Contas as seguintes delegações: 

 

2.1.5. Tribunal de Contas de São Tomé  

Visita de estudo realizada por 3 Magistrados do Tribunal de Con-

tas de São Tomé ao Tribunal de Contas Sede e à Secção Regional 

da Madeira que decorreu de 11 a 19 de janeiro. 

 

2.1.6. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Brasil e do 

Instituto Rui Barbosa 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e 

também do Instituto Rui Barbosa, visitou o Tribunal de Contas, no 

dia 14 de janeiro, no âmbito da preparação do II Seminário Ibero-

Americano de Direito e Controle. 
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2.1.7. Tribunal de Contas do Azerbaijão  

O Senhor Embaixador do Azerbaijão visitou o Tribunal de Contas, 

no dia 10 de março, com o intuito de promover a cooperação, par-

tilha e troca de informação entre o Tribunal de Contas de Portugal 

e O Tribunal de Contas do Azerbaijão. 

 

2.1.8. Tribunal de Contas de Timor Leste 

Visitou o Tribunal de Contas de Portugal, no dia 18 de abril, a Se-

nhora Juíza Conselheira, Dr.ª Natércia Gusmão (Tribunal de Re-

curso de Timor Leste), no âmbito do acompanhamento das ações 

de formação e cooperação entre estas Instituições. 

 

2.1.9. Cooperação com o Tribunal de Contas de Cabo Verde 

No decurso do ano de 2016, foram realizadas em Lisboa, reuniões 

com a presença dos Presidentes dos Tribunais de Contas de Portu-

gal e de Cabo Verde, no âmbito do acompanhamento das ações de 

formação e cooperação entre estas Instituições. 

 

2.1.10. Comissão para a Investigação do Abuso de Autoridade do 

Nepal 

Visitou o Tribunal de Contas de Portugal, no dia 20 de junho, uma 

delegação da Comissão para a Investigação do Abuso de Autori-

dade do Nepal, chefiada pelo seu Comissário, com o intuito de co-

nhecer os mecanismos de fiscalização em Portugal, tendo o Tribu-

nal de Contas apresentado o trabalho sobre o tema “Prevenção e 

Combate Contra Irregularidades e Fraudes, e Cooperação com Ins-

tituições de Cumprimento e Aplicação da Lei”. 

 

2.1.11. Delegação do Setor Publico do Zimbabwe 

Visitou o Tribunal de Contas de Portugal, no dia 28 de julho, uma 

delegação do Setor Público do Zimbabwe, de forma a tomar co-

nhecimento dos mecanismos legais e o ordenamento jurídico por-
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tuguês relacionado com a fiscalização, acompanhamento e presta-

ção das contas públicas. 

 

2.1.12. Delegação de Jovens Advogados Alemães 

Visitou o Tribunal de Contas de Portugal, no dia 9 de novembro, 

uma delegação de Jovens Advogados Alemães a fim de tomar co-

nhecimento do ordenamento jurídico português relacionado com a 

fiscalização, acompanhamento e prestação das contas públicas. 

 

2.1.13. Cooperação com o Tribunal de Contas de São Tomé e Prínci-

pe 

No dia 14 de novembro, visitou o Tribunal de Contas o Presidente 

do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, no âmbito do 

acompanhamento das ações de formação e cooperação entre estas 

Instituições. 

 

2.1.14. Banco Mundial - Delegação do Bangladesh 

Visitou o Tribunal de Contas de Portugal, no dia 15 de novembro, 

sobe a égide do Banco Mundial uma delegação do Bangladesh 

com o intuito de melhor conhecer as funções de fiscalização e de 

controlo das contas públicas, do Tribunal de Contas. 

 

2.1.15. Cooperação com o Tribunal de Contas de São Tomé e Prínci-

pe 

O Tribunal de Contas de Portugal ministrou uma Ação de Forma-

ção em São Tomé e Príncipe, de 3 a 10 de dezembro, tendo como 

tema a Área do Parecer sobre a Conta Geral do Estado. 

 

2.1.16. Delegação do Ministério das Finanças da Holanda 

Visita de estudo sobre a Reforma da Contabilidade, “na base do 

Acréscimo” (accrual accounting) em Portugal. 
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2.2. ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

2.2.1. No âmbito da EUROSAI (Organização das Instituições Superio-

res de Controlo da Europa) 

 

9ª Reunião da Equipa 1 do Plano Estratégico (EUROSAI GT1 

– Capacitação Institucional) 

Organizado pelo Tribunal de Contas da Hungria, realizou-se em 

Budapeste, nos dias 11 e 12 de abril, a 9ª reunião da Equipa 1 do 

Plano Estratégico da EUROSAI, com a participação do Tribunal 

de Contas português, tendo como objetivo avaliar o Plano Opera-

cional, a evolução do Plano Estratégico 2011-2017 e participar no 

Workshop sobre “Profissionalismo Regional”. 

 

10ª Reunião da Equipa 4 do Plano Estratégico EUROSAI 

(GT4 – Governança e Comunicação) 

Realizou-se em Haia, de 18 a 21 de abril, organizado pelo Tribu-

nal de Contas da Holanda, a 10.ª reunião do EUROSAI GT4 pre-

cedida de uma Conferencia sobre o Plano Estratégico da EURO-

SAI, tendo o Tribunal de Contas participado em ambas as reuni-

ões. 

 

7ª Reunião da Task Force de Auditoria e Ética 

O Tribunal de Contas português presidiu à 7ª Reunião da Task 

Force de Auditoria e Ética, realizada em Madrid, nos dias 19 e 

20 de maio, e organizado pelo Tribunal de Contas de Espanha. 

 

EUROSAI – 11.ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre Tecno-

logias de Informação 

O Tribunal de Contas português participou em Praga, nos dias 2 e 

3 de junho, na 11.ª Reunião do Grupo de Trabalho da EUROSAI 

sobre as tecnologias de informação (EUROSAI IT Grupo de Tra-

balho), tendo tido como objetivo desenvolver ferramentas infor-
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máticas comuns como sejam CUBE IT, a realização de auditorias 

paralelas (passaporte eletrónico português) ou o projeto ISSAP. 

 

44ª Reunião do Conselho Diretivo da EUROSAI 

Realizou-se no Luxemburgo, nos dias 13 e 14 de junho, a 44ª Re-

união do Conselho Diretivo da EUROSAI, com a presença do Tri-

bunal de Contas português. Foram tratados assuntos Gerais e Es-

tratégicos com apresentação dos relatórios anuais pelos diferentes 

GT. Esta reunião teve como foco mais importante a análise do re-

sultado da avaliação independente da EUROSAI - a autoavaliação 

e a avaliação externa independente, bem como a preparação do 

novo Plano Estratégico da EUROSAI 2017- 2022. Nesta reunião o 

Tribunal de Contas português foi eleito para ser o representante da 

EUROSAI no Conselho Diretivo da INTOSAI. 

 

Conferência sobre “a importância da Ética e Integridade para 

as ISC” da Task Force de Auditoria e Ética da EUROSAI e 10ª 

Reunião da Equipa 1 do Plano Estratégico (EUROSAI GT 1 

Capacitação Institucional) 

Organizado pelo Tribunal de Contas da Hungria, realizou-se em 

Budapeste, nos dias 14 e 15 de setembro a “Conferência sobre a 

importância da ética e integridade para as ISC” da Task Force de 

Auditoria e Ética da EUROSAI e nos dias 15 e 16 de setembro re-

alizou-se a 10ª reunião da Equipa 1 do Plano Estratégico da EU-

ROSAI, com objetivo de aprovar os resultados previstos no Plano 

Operacional a serem incluídos no relatório do GT1 a apresentar ao 

Conselho Diretivo. 

 

Seminário sobre auditorias municipais. 

Realizou-se em Vilnius, na Lituânia, de 20 a 21 de setembro, com 

a participação do Tribunal de Contas português, o Seminário sobre 

auditorias municipais, integrado no projeto de promoção da inova-

ção da EUROSAI previsto no plano operacional relativo ao 1º 

objetivo do plano estratégico da EUROSAI (GT1- Capacitação 

institucional).  
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O objetivo do Seminário foi instituir uma plataforma de troca de 

boas práticas quanto à adoção de métodos eficazes de auditoria e 

de meios inovadores de recolha de análise de dados e a discussão 

entre as diversas Instituições Superiores de Controlo da análise da 

performance financeira das empresas locais em contexto de audi-

toria. 

 

14ª Reunião do Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental da 

EUROSAI (WGEA) 

O Tribunal de Contas português esteve presente na 14ª reunião 

anual do Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental e no Seminá-

rio sobre Desenvolvimento Sustentável organizado pelo Tribunal 

de Contas da Macedónia, em Skopje, de 26 a 29 de setembro, ten-

do com temas principais os instrumentos de mercado na proteção 

ambiental e a utilização das ISSAI de auditoria ambiental. 

 

11ª Reunião da Equipa 4 do Plano Estratégico EUROSAI 

(GT4 – Governança e Comunicação) 

Organizado pelo Tribunal de Contas da Holanda, realizou-se em 

Haia, nos dias 13 e 14 de outubro, a 11ª reunião do EUROSAI 

GT4 – Governança e Comunicação, na qual participou o Tribunal 

de Contas português, tendo como principal objetivo a aprovação 

do Relatório da autoavaliação da EUROSAI e o primeiro projeto 

de Plano Estratégico para 2017-2022. 

 

6ª Reunião EUROSAI GT2 – Normas Profissionais 

Organizado pelo Tribunal de Contas da Alemanha, realizou-se em 

Bona, nos dias 3 e 4 de novembro, a 6ª reunião do EUROSAI GT2 

“Normas Profissionais”, na qual participou o Tribunal de Contas 

português. 

 

6ª Reunião da Equipa 3 do Plano Estratégico da EUROSAI 

(GT3 – Partilha de Conhecimentos) 

Organizado pelo Tribunal de Contas da Republica Checa, reali-

zou-se em Jindrichuv Hradec, nos dias 15 e 16 de novembro, a 6ª 
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reunião do EUROSAI GT3 “Partilha de Conhecimentos”, na qual 

participou o Tribunal de Contas português, e teve como principal 

objetivo dar uma visão global dos principais trabalhos desenvolvi-

dos, em curso e a desenvolver. Foram apresentado por Portugal os 

principais resultados da Task Force sobre Auditoria e Ética.  

 

Reunião do Grupo de Trabalho de Tecnologias de Informação 

IT (autoavaliação)  

Organizado pelo Tribunal de Contas da Holanda, realizou-se em 

Haia, nos dias 23 e 24 de novembro, a reunião do Grupo de Traba-

lho de Tecnologias de Informação IT autoavaliação, na qual parti-

cipou o Tribunal de Contas português. 

 

 

2.2.2. No âmbito da INTOSAI (Organização Internacional das Institui-

ções Superiores de Controlo) 

 

Protocolo de Cooperação entre a EUROSAI-TFA&E e a IDI 

O Tribunal de Contas português, na qualidade de Presidente da 

Task Force de Auditoria e Ética da EUROSAI assinou com o IDI 

(INTOSAI Iniciativa e Desenvolvimento) um memorando de en-

tendimento com o objetivo de melhorar a colaboração, troca e par-

tilha de informação. 

 

Reunião da ISSAI 30 

Organizada pelo Tribunal de Contas da Polónia, decorreu em Cra-

cóvia, nos dias 2 a 4 de março, a reunião da ISSAI 30 com o obje-

tivo de analisar os comentários submetidos sobre o Projeto da IS-

SAI e finalizar a ISSAI 30 para ser adotada no INCOSAI. 

 

3ª Reunião da Equipa do Grupo de Trabalho sobre Contrata-

ção Pública 

Organizada pelo Tribunal de Contas do Azerbaijão, decorreu em 

Baku, nos dias 23 e 24 de junho, a 3ª reunião da Equipa do Grupo 
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de Trabalho da INTOSAI sobre Contratação Pública tendo o Tri-

bunal de Contas português apresentado uma exposição sobre as 

auditorias a contratos públicos, em especial, à execução de contra-

tos de empreitada de obras públicas, durante os períodos de 2008-

2010, 2011-2013 e 2014-2016. 

 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre “Dívida Pública” 

No âmbito do Grupo de Trabalho da Dívida Pública da INTOSAI, 

o Tribunal participou no encontro anual que teve lugar em Nan-

kin- China, nos dias 5 a 7 de julho, e prestou colaboração com a 

“INTOSAI Iniciativa e Desenvolvimento” na avaliação da quali-

dade de relatórios de auditoria, no quadro de um curso de forma-

ção em auditoria da dívida pública. 

Organizado pelo Tribunal de Contas da China, decorreu em Nan-

jing, de 5 a 7 de julho, a Reunião Anual do Comité da Dívida Pu-

blica da INTOSAI, na qual participou o Tribunal de Contas portu-

guês. A agenda da reunião versou sobre as seguintes áreas: 

 Ponto de situação dos trabalhos do grupo, 

 Auditorias recentes sobre dívida pública levadas a cabo pe-

las ISC, 

 Revisão dos produtos oficiais do Grupo de Trabalho 

 Definição de novas áreas de trabalho futuro. 

 

Reunião de Avaliação da Qualidade do IDI (Iniciativa e Desen-

volvimento da INTOSAI)  

Organizado pelo Tribunal de Contas da Geórgia, decorreu em Tbi-

lisi, de 26 a 30 de setembro, a reunião do Grupo de trabalho da 

INTOSAI – IDI reunião de avaliação da Qualidade, na qual o Tri-

bunal de Contas português participou na qualidade de auditor de 

uma ISC membro do Grupo de Trabalho sobre Dívida Pública 

tendo realizado a avaliação de quatro relatórios bem como as me-

todologias utilizadas nos relatórios do Bangladesh, Malásia, Mal-

divas e Filipinas. 
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Reunião do Comité de Doadores  

O Tribunal de Contas português participou na Cidade do Cabo, de 

3 a 6 de outubro, na Reunião do Comité de Doadores da INTOSAI 

pela primeira vez conjunta com a reunião do Comité de Capacita-

ção Institucional da INTOSAI, tendo sido debatida informação 

sobre a importância do SAI/PMF como ferramenta de avaliação 

do desempenho das ISC. 

 

Reunião do Programa 3i (Iniciativa para Implementação das IS-

SAI) “Atualização do manual de auditoria financeira” promo-

vida pelo IDI  

O Tribunal de Contas português participou em Oslo, de 17 a 21 de 

outubro, na Reunião do Programa 3i para atualização do manual 

de auditoria financeira promovida pelo IDI, no âmbito da atualiza-

ção dos bens públicos que esta Instituição tem vindo a desenvol-

ver, com o objetivo de facilitar a implementação das ISSAI pelas 

Instituições Superiores de Controlo nomeadamente, as conexas 

com a aplicação das (ISSAI 1000-2999 General Auditing Guideli-

nes on Financial Audit). 

 

XXII Congresso da INCOSAI 2016 

Organizado pelo Tribunal de Contas dos Emirados Árabes Unidos, 

decorreu em Abu Dhabi, de 7 a 11 de dezembro, o XXII Congres-

so INCOSAI 2016, com a participação do Tribunal de Contas por-

tuguês tendo sido aprovados alguns Standards e Guidelines co-

muns a toda a Organização, nomeadamente ISSAI 30 e a ferra-

menta PMF e debatidos, entre outros assuntos, os Temas: I – 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, II – Profissionaliza-

ção. Foi também aprovada no Congresso uma nova estrutura para 

as Normas e Produtos Profissionais da INTOSAI (INTOSAI Fra-

mework for Professional Pronouncements – IFPP). 

 

Das várias decisões e aprovações tomadas pelo Plenário Geral, 

referem-se as seguintes: 

 Aprovação do Plano Estratégico da INTOSAI 2017-2022. 

 Aprovação da atualização dos Estatutos da INTOSAI 
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 Aprovação da revisão do “Due Process” para a Estrutura das 

Normas e Produtos Profissionais (Framework of Professio-

nal Pronoucements) da INTOSAI. 

 Aprovação da nova Estrutura das Normas e Produtos Profis-

sionais da INTOSAI (INTOSAI Framework for Professional 

Pronoucements - IFPP) 

 Criação do Fórum para os IFPP 

 Aprovação de várias ISSAIs 

 Adoção do SAI PMF (Quadro de Avaliação de Desempenho 

das ISC) 

 Eleição e reeleição dos representantes para o Conselho Dire-

tivo da INTOSAI. De referir que o Tribunal de Contas de 

Portugal foi eleito como representante da EUROSAI até 

2019, tendo participado de imediato na 69ª Reunião do Con-

selho Diretivo, que teve lugar no dia 11 de dezembro. 

 Designação das ISC do Gana e da Lituânia como auditores 

externos das contas da INTOSAI. 

 Criação do Fórum Regional para o Desenvolvimento da Ca-

pacitação. 

 Criação do Fórum de Cooperação das ISC com funções ju-

risdicionais, com o propósito de promover a troca de boas 

práticas. O Tribunal de Contas de Portugal faz parte deste 

Grupo, tendo participado em Paris, em 2015, numa primeira 

reunião e assinado, em Abu Dhabi, a Declaração de Paris. 

 Confirmação do Portal eletrónico da INTOSAI 

 Aprovação do tema prioritário para 2017 “Implementação do 

Plano Estratégico da INTOSAI 2017-20122, baseado na De-

claração de Abu Dhabi e com especial foco nas 5 prioridades 

estratégicas transversais” 

 Aprovação das mudanças de presidência no PSC. 

 Criação de algumas equipas de trabalho, designadamente o 

Grupo de Trabalho para Auditoria dos Contratos Públicos, 

que sucede à Task Force na mesma matéria, na qual o Tribu-

nal de Contas de Portugal participou e que apresentou ao 
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Conselho Diretivo as Guidelines de auditoria para este tipo 

de contratos. O objetivo deste Grupo é o de preparar uma IS-

SAI no âmbito da contratação pública. 

 Aprovação da nomeação da ISC da Rússia para a realização 

do XXIII INCOSAI, em 2019. 

 Anuncio da candidatura do TCU, Brasil, para organizar o 

Congresso seguinte. 

 

O Congresso teve os seguintes temas previamente selecionados: 

 

o Tema I – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

Sobre este Tema que abordou a contribuição e o papel das ISC 

na revisão e acompanhamento dos Objetivos do Desenvolvimen-

to Sustentável (SDG) o Congresso identificou objetivos-chave a 

serem atingidos até ao próximo INCOSAI em 2019: 

 Desenvolver e disponibilizar estruturas para implementação 

das 4 abordagens baseadas nas iniciativas das ISC e um me-

canismo para acompanhamento do progresso e recolha de in-

formação; 

 Apoiar a produção de informação de qualidade sobre SDG e 

partilhá-la com a comunidade das ISC; 

 Assegurar relações efetivas com as Nações Unidas (UN) e 

parceiros externos, incluindo relatórios informativos e aces-

síveis, maximizando a colaboração INTOSAI/UN. 

 

o Tema II - Profissionalização 

Os membros da INTOSAI acordaram que a melhoria da profis-

sionalização requer um compromisso de todas as partes da IN-

TOSAI, com o objetivo de aumentar a profissionalização em to-

das as ISC e seus trabalhadores, permitindo assim que estas dis-

ponibilizem produtos de alta qualidade atempadamente. 
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A INTOSAI prevê através de três iniciativas principais: 

 Melhoria do processo de estabelecimento das normas. 

 Profissionalização a nível global, regional e das ISC 

 Desenvolvimento do PMF 

 

Durante o Congresso também foi aprovada a Declaração de Abu 

Dhabi com as conclusões dos dois Temas, a afirmação da neces-

sidade de dar uma voz pública à INTOSAI e de implementar o 

Plano Estratégico 2017-2022. 

 

69ª Reunião do Conselho Diretivo da INTOSAI 

Após o Congresso, o Tribunal de Contas de Portugal participou 

na Reunião do Conselho da INTOSAI. Esta reunião integrou al-

gumas das decisões necessárias à implementação das resoluções 

do Congresso, destacando-se a criação de um grupo, sob orienta-

ção da presidência, para repensar a organização e funcionamento 

da INTOSAI, com o objetivo proposto de aligeirar a estrutura e 

de reforçar a profissionalização. 

 

Auditoria cooperativa sobre Áreas Marinhas Protegidas, de-

senvolvida no âmbito do subgrupo do Mediterrâneo do WGEA 

(Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental) da INTOSAI nos 

dias 14 e 15 de dezembro, a auditoria cooperativa, no âmbito do 

subgrupo do Mediterrâneo, sobre Áreas Marinhas Protegidas. A 

reunião destinava-se a estabelecer definições comuns de “Mari-

ne Park” e de “Marine Protected Areas”, identificar áreas e 

questões de auditoria comuns e estabelecer questões logísticas 

para o prosseguimento da auditoria. 
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2.2.3. No âmbito da OISC/CPLP (Organização das Instituições Supe-

riores de Controlo da Comunidade dos Países de Língua Portu-

guesa) 

 

Reunião da Equipa Técnica de Acompanhamento da Execução 

do Plano Estratégico (PET) 2017-2022- realizada na Cidade da 

Praia, de 4 a 6 de maio, com o objetivo de proceder à avaliação da 

execução do PET 2011-2016 e preparar o novo Plano Estratégico 

para o período 2017-2022;  

 

Visita do Secretário-Geral da OISC-CPLP 

O Secretário-Geral da OISC-CPLP, visitou em Lisboa, no dia 19 

de setembro, o Centro de Estudo e Formação do Tribunal de Con-

tas de Portugal. 

 

Reunião do Conselho Diretivo 

Realizou-se em Luanda, no dia 14 de setembro, a Reunião do 

Conselho Diretivo da Organização das Instituições Superiores de 

Controlo da CPLP. 

 

IX Assembleia Geral da OISC da CPLP 

Realizou-se em Luanda, de 14 a 16 de setembro, a IX Assembleia 

Geral da OISC da CPLP, com a participação do Tribunal de Con-

tas português e que contou com a participação de todos os seus 

membros com o tema em debate “O papel do Controlo Externo na 

Gestão Financeira Pública em tempos de crise” e apresentação de 

alguns dos resultados da Equipa Técnica.  
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2.2.4. No âmbito da OLACEFS 

 

XXVI Assembleia Geral da OLACEFS 

Realizou-se em Punta Cana, República Dominicana, de 17 a 20 de 

outubro, a “XXVI Assembleia Geral da OLACEFS – Organização 

Latino-americana e das Caraíbas de Entidades Fiscalizadoras Su-

periores”, Grupo Regional da INTOSAI, com a presença do Tri-

bunal de Contas português, na sua qualidade de membro colabora-

dor tendo sido debatidos os seguintes temas: 

 

Tema I – Contributos das ISC para o alcance dos Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável; 

Tema II – Prevenção do risco de fraude nas demonstrações finan-

ceiras e gestão de riscos fiscais. 

 

 

2.2.5. No âmbito de outras Organizações Internacionais 

 

Reunião anual dos representantes dos Tribunais de Contas e 

Instituições congéneres dos Países da NATO 

Realizou-se em Bruxelas, no dia 10 de maio, com a participação 

do Tribunal de Contas de Portugal, a Reunião anual dos represen-

tantes dos Tribunais de Contas e Instituições congéneres dos Paí-

ses da NATO, tendo por objeto a apreciação e a formulação de 

comentários e sugestões sobre o Relatório Anual de Atividades do 

IBAN – International Board of Auditors for NATO. 

 

OCDE - Participação no seminário sobre o tema “reforço das 

Camaras Regionais do Tribunal de Contas de Marrocos”, rea-

lizado de 21-24 fevereiro, em Rabat “Tribunais de Contas Cen-

trais e Regionais – estabelecimento de um quadro legal eficiente e 

relações práticas”. 
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OCDE - Workshop sobre a Importância das ISC 

Realizou-se em Marrocos, no dia 22 de fevereiro, com a participa-

ção do Tribunal de Contas de Portugal, um Workshop da OCDE 

onde se debateu a importância das Instituições Superiores de Con-

trolo, como órgão de fiscalização dos recursos públicos e a Super-

visão entre ISC Centrais face às ISC Regionais em contexto de 

auditoria. 

 

OCDE - 16º Simpósio Anual “Public Sector Accruals” 

Realizou-se em Paris, nos dias 21 e 22 de março, com a participa-

ção do Tribunal de Contas de Portugal, o 16º Simpósio Anual da 

OCDE “Public Sector Accruals”. Conferência sobre gestão orça-

mental da OCDE, do Grupo de Trabalho de responsáveis do or-

çamento, com o intuito de melhorar a eficácia e a eficiência da 

alocação e gestão de recursos no setor público. 

 

OCDE – Reunião dos Delegados do Senior Public Integrity Of-

ficials (SPIO) 

Decorreu em Paris, de 18 a 20 de maio, organizado pela OCDE a 

reunião com o Tema “Melhoria da Conduta Ética no Setor Públi-

co”, na qual participou o Tribunal de Contas português. 

 

OCDE - Workshop de apresentação da “Auditoria de Desempe-

nho em Instituições Superiores de Auditoria” 

A OCDE, organizou em Beirute, no Líbano, nos dias 28 e 29 de 

junho, um Workshop com o tema “Apresentação da Auditoria de 

Desempenho em Instituições Superiores de Auditoria” tendo o 

Tribunal de Contas apresentado os trabalhos subordinados aos te-

mas “Conceito de auditoria de desempenho e experiência do Tri-

bunal de Contas português” e “Case Study: Auditoria em cinco 

obras públicas desenvolvidas através da gestão direta do Estado”. 

 

OCDE e Tribunal de Contas da Tunísia - Conferência conjunta  

Realizou-se em Túnis, no dia 12 de julho, com a participação do 

Tribunal de Contas de português, uma Conferência conjunta da 
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OCDE e do Tribunal de Contas da Tunísia onde foi debatido a Lei 

Orgânica da ISC local, no que concerne a independência financei-

ra e administrativa face ao Poder Central, tendo havido a troca de 

experiências face a similaridade entre as Instituições Superiores de 

Controlo Europeias convidadas. 

 

 

 

3. PARTICIPAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS NA CAPACI-

TAÇÃO INSTITUCIONAL DE OUTROS TRIBUNAIS E NA 

REVISÃO DE PARES 

 

Tribunal de Contas da Albânia - Participação em Projeto no do-

mínio das novas Tecnologias de Informação  

O Tribunal de Contas juntamente com a congénere da Polónia partici-

pou no decurso do ano de 2016 num projeto com a finalidade de audi-

tar e melhorar no domínio das novas Tecnologias de Informação o 

Tribunal de Contas da Albânia. 

 

Tribunal de Contas da Argélia - Participação em Projeto de Ge-

minação  

O Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas Francês participaram 

durante o ano de 2016 num projeto melhoramento das capacidades 

institucionais do Tribunal de Contas da Argélia em matéria de contro-

lo jurisdicional, execução da Lei de finanças públicas e na qualidade 

da gestão. 

 

PRO PALOP-TL Programa de Apoio às ISC dos PALOP e Ti-

mor-Leste 

O Tribunal de Contas tem desenvolvido várias ações de formação, em 

Lisboa, nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e em Ti-

mor Leste, com o objetivo da troca de experiencias em matéria de fis-

calização bem como de melhorar os mecanismos de controlo.  
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Tribunal de Contas da Francês - O Tribunal de Contas português 

iniciou em 2016, no TCF, uma auditoria de acompanhamento das re-

comendações efetuadas na Revisão de Pares em 2012. 

 

Seminário “Nova Administração Publica” promovido no âmbito do 

P3A – “Programa de aperfeiçoamento para a execução do Acordo de 

Associação Argélia -União Europeia”, com a participação dos Tribu-

nais de Contas de Portugal, França e Argélia.  

 

 

 

4. O TRIBUNAL DE CONTAS COMO AUDITOR DE ORGANI-

ZAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

ESO – (Organização Europeia para a Observação Astronómica do 

Hemisfério Sul) colaboração na auditoria ESO que engloba: a Certifi-

cação e a apresentação do relatório das contas de 2015 do ESO e a 

Certificação das contas The Astronomy & Astrophysics  

 

 

 






