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1. Introdução 

As mudanças nos contextos societais e de governação pública 

suscitam diversos desafios à auditoria pública, nomeadamente ao nível da 

definição dos objectivos e estratégias de actuação, repensar de 

metodologias de auditoria, actualização dos sistemas de informação e 

comunicação, necessidades acrescidas de formação profissional dos 

auditores e de reforço da cooperação entre Instituições Superiores de 

Controlo (ISC) e com organizações internacionais com actividades 

congéneres. 

As boas ou melhores práticas de auditoria, na ausência de uma 

definição única e consagrada internacionalmente, podem ser entendidas 

conceptualmente como os procedimentos relativos às actividades de 

auditoria que interpretando correctamente os princípios e normas 

internacionais servem de referência para se atingirem elevados padrões de 

qualidade na concepção, planeamento, execução, controlo interno de 

qualidade e reporte final das auditorias. 

Dada a abrangência da temática proposta e subjectividade de 

entendimentos ou exemplos possíveis de discursar sobre as melhores 

práticas adoptadas pelas ISC na área de auditoria, faremos na presente 

comunicação uma breve referência a alguns requisitos fundamentais, 

aspectos ou procedimentos de auditoria que podem ter influência na 

produção de auditorias de qualidade e que eventualmente possam ser 

reconhecidos como boas práticas de auditoria ou, pelo menos, contribuir 

para tal desígnio. 
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Na parte final da comunicação, faremos uma referência muito sumária 

a um conjunto de orientações prioritárias de actuação do Comissariado da 

Auditoria de Macau e a alguns procedimentos de auditoria susceptíveis 

serem considerados como boas práticas de auditoria. Concluiremos, 

sublinhando a importância do reforço da cooperação e do intercâmbio 

formativo e troca de experiências de auditorias no seio das ISC da CPLP, 

tendo presente o objectivo final de elevar a eficácia e eficiência da 

auditoria pública no seio da cada uma das ISC da CPLP. 

2. Mudanças nos contextos societais e de 

governação pú blica e suas implicaçõ es na 

auditoria pú blica 

As mudanças societais globais – institucionais, económicas, sociais e 

ambientais decorrentes nomeadamente da crescente globalização financeira 

e económica e da transnacionalização de problemáticas sociais como as do 

ambiente, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável, do 

endividamento público e sustentabilidade das finanças públicas dos 

Estados soberanos, da evasão fiscal, fraude e corrupção, da instabilidade 

nos mercados financeiros e de capitais globais e, ainda, da expansão das 

tecnologias de informação e comunicação, trouxeram consigo novas 

exigências e novas formas de organização e actuação dos governos e 

administrações públicas. 

As novas formas de organização e actuação da gestão pública – 

Governo e administrações públicas – tendencialmente mais 

desconcentradas, complexas e diversificadas nos métodos e processos de 
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proporcionar ou assegurar a prestação de bens e serviços públicos - têm 

vindo a suscitar novos desafios de auditoria pública e um subsequente 

repensar do papel das Instituições Superiores de Controlo como órgãos 

independentes (dos poderes políticos) de controlo externo dos dinheiros e 

recursos públicos. 

Em particular, o enquadramento institucional de actuação das ISC 

carece eventualmente de um repensar legislativo e de mandato no que se 

refere à introdução de novas ou clarificadas competências para responder 

aos desafios de auditorias em áreas da gestão pública influenciadas pela 

Nova Gestão Pública e significativamente despertadas pela emergência de 

novas realidades sociais, como as relativas às questões do ambiente e 

alterações climáticas, da governação electrónica e sociedade de informação, 

da problemática da regulamentação dos mercados de capitais e financeiros, 

do combate e prevenção à lavagem de dinheiro e à fraude e corrupção, da 

sustentabilidade das finanças públicas e dos sistemas de segurança social 

nos Estados soberanos e do controlo de outras formas sofisticadas de 

desconcentração ou empresarialização dos serviços públicos. 

Exige-se, pois, da auditoria pública uma permanente actualização das 

suas opções estratégias de actuação no controlo e promoção de uma boa 

governação pública em resposta às mudanças de contexto societais e 

expectativas crescentes dos cidadãos de uma gestão de recursos públicos 

com princípios de transparência, prestação de contas e responsabilidade 

social. 
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As boas práticas de auditoria terão, pois, de ter sempre presente os 

requisitos da oportunidade, relevância e utilidade social da auditoria 

pública. Em particular, a auditoria pública deve ter presente não só a 

disciplina e racionalidade na gestão financeira pública, mas também o bom 

uso dos recursos públicos num sentido mais abrangente e proporcionador 

de um desenvolvimento sustentável que concilie as vertentes económica, 

social e ambiental do desenvolvimento. 

Conjugadamente com tal desiderato – de oportunidade, relevância e 

utilidade social da auditoria pública - poder-se-á considerar como boas 

práticas de auditoria os procedimentos de auditoria que servem de 

referência qualitativa para as ISC observarem nas diferentes fases do seu 

percurso - concepção, planeamento, execução, supervisão e controlo 

interno de qualidade, reporte final dos resultados da auditoria e 

monitoramento das recomendações. 

Os procedimentos de auditoria referenciados como boas práticas 

devem obedecer, embora com alguns ajustamentos legais ou 

regulamentares locais, aos princípios básicos, linhas de orientação e 

normas gerais e específicas emanados da INTOSAI. 

3. Importância da independência e da é tica 

profissional 

O desenvolvimento de todos esses princípios, linhas de orientação e 

normas da INTOSAI em que assentam as boas práticas de auditoria não 

cabe no propósito e dimensão temporal desta intervenção, mas não deixa 
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de ser oportuno relembrar o marco histórico que constitui a “Declaração 

de Lima” de 1987, cujo texto, no essencial, ainda se mantém pleno de 

significado. 

Na realidade, a “Declaração de Lima” da INTOSAI traçou as linhas 

mestras de controlo externo das finanças públicas e desenvolveu uma 

recomendação com um especial significado “As instituições superiores de 

controlo das finanças públicas só podem cumprir eficazmente as suas 

funções se forem independentes do serviço controlado e se estiverem fora 

do alcance de influências externas”. 

Ainda a propósito dos princípios fundamentais de auditoria pública, 

nunca é demais relembrar a importância do Código de É tica de 1998 da 

INTOSAI que engloba os valores e princípios que devem nortear os 

trabalhos do auditor no seio de uma ISC, de entre os quais se salientam os 

princípios de integridade, independência e objectividade, confidencialidade 

e competência profissional. 

A independência das ISC e a ética profissional do auditor são, pois, 

princípios fundamentais em que se devem basear os procedimentos e as 

boas práticas de auditoria pública. 

4. A auditoria à  Conta Geral e os novos riscos da 

gestão pú blica 

A governação e administração públicas (gestão pública) de hoje 

colocam desafios mais complexos e diversificados à auditoria pública, 
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inclusivamente em áreas tradicionais de auditoria financeira como as 

referentes à auditoria à Conta Geral (do Governo e sector público). 

As finalidades e procedimentos tradicionais de auditoria à Conta 

Geral são susceptíveis de serem alargados a uma controlo das finanças 

públicas mais abrangente e rigoroso quanto à observância dos princípios de 

transparência, prestação de contas e responsabilidades (ética e de 

desempenho) sob qualquer forma de que se revista a gestão pública ou 

aplicação dos dinheiros e recursos públicos. 

Na realidade, os princípios da transparência e da prestação de contas 

(accountability) quando aplicados na auditoria à Conta Geral são 

susceptíveis de incluir também a apresentação de um capítulo de 

enquadramento macroeconómico nacional e internacional, uma descrição 

das políticas públicas com influências no resultado da execução orçamental 

e ainda a apresentação de um balanço do património financeiro do país, 

com desenvolvimento em particular da situação da dívida pública (directa e 

indirecta) e seu impacto no equilíbrio das contas públicas. 

Acresce, ainda, a importância de se ter em consideração na avaliação 

da situação financeira das contas públicas, os compromissos  assumidos 

pelo governo ou empresas do sector público resultantes não só do 

endividamento público mas também do que resulta de contratos celebrados 

com o sector privado para a prestação de serviços públicos, ou de contratos 

de grandes empreendimentos públicos de vigência plurianual. E especial 

atenção deve ser dada também à situação financeira presente e prospectiva 

das contas da segurança social, designadamente em termos de 
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sustentabilidade a médio e longo prazo do(s) respectivo(s) sistema(s), 

atenta, por exemplo, a evolução demográfica projectada. 

Estes requisitos informativos e procedimentos de auditoria acrescidos 

às tarefas tradicionais de auditoria à Conta Geral poderão ser considerados 

como exemplos de boas práticas de auditoria, dado que contribuem para 

uma auditoria mais rigorosa e uma governação pública mais transparente, 

prestadora de contas e responsável na condução e sustentabilidade das 

finanças públicas, sem prejuízo de em função dos diferentes estádios de 

desenvolvimento cada país traçar as suas próprias estratégias de 

desenvolvimento sustentável e de as conjugar com os Objectivos do 

Milénio para o Desenvolvimento e as Ajudas Financeiras ao 

Desenvolvimento das Organizações das Nações Unidas. 

Note-se que o equilíbrio das contas públicas, o limite ao 

endividamento público e a sustentabilidade das finanças públicas 

constituem problemáticas de governação pública que se colocam com 

maior acuidade nos países em estádios de desenvolvimento mais avançado. 

Mas mesmo nestes casos, os necessários reequilíbrios ou ajustamentos 

das finanças públicas não devem constituir finalidades últimas da 

governação, mas antes meios (condições, porventura, fundamentais) para 

se atingirem os desígnios do desenvolvimento sustentável que pretende 

compatibilizar crescimento económico e do emprego, com 

desenvolvimento socioeconómico e qualidade de vida ambiental. 

Nesta visão das finalidades últimas da governação e administração 

públicas, o que está em causa não é um mero controlo externo e 
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independente à boa governação dos recursos financeiros públicos, mas 

também o desafio do controlo da boa gestão dos recursos naturais, da 

biodiversidade e preservação das zonas verdes e da qualidade das políticas 

públicas em matérias ambientais como as relativas à eficiência nos 

consumos energéticos, alternativas aos combustíveis fósseis e redução das 

emissões de carbono, preservação da qualidade do ar e das águas e na 

mitigação dos efeitos das alterações climáticas. 

Segundo a INTOSAI qualquer um dos três tipos de auditoria – 

financeira, de conformidade ou de desempenho é susceptível de abranger 

uma avaliação externa e independente da governação e administrações 

públicas em matérias de ambiente e desenvolvimento sustentável. Por 

vezes, nalgumas questões ambientais que transcendem a fronteira de um só 

país, surgem iniciativas de cooperação internacional entre Instituições 

Superiores de Controlo e o Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental 

(WGEA) da INTOSAI, cooperação essa que pode revestir as formas de 

auditorias conjuntas, coordenadas ou concorrentes. 

5. A auditoria aos grandes empreendimentos 

pú blicos na sua fase de execução 

No domínio dos grandes empreendimentos públicos de vigência 

plurianual orçamental que envolvem a mobilização de consideráveis 

recursos públicos – financeiros, humanos e meio ambiente, entre outros – é 

natural que a auditoria pública esteja atenta à eficiência e eficácia da sua 

gestão pública dado estarem em causa a aplicação de significativos 

dinheiros públicos e o futuro bem-estar dos cidadãos, como acontece 
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presentemente em Macau com o projecto de construção do metro ligeiro de 

superfície. 

Nestes casos, afigura-se ser oportuno, relevante e de grande utilidade 

social a realização de auditorias de acompanhamento às diferentes fases de 

execução de grandes empreendimentos públicos que tenham em vista 

melhorar ou corrigir atempadamente diferentes aspectos de concepção, 

planeamento, controlo interno e práticas de gestão relacionadas com o 

investimento público em curso. 

Tal é o caso muito recente das duas auditorias de acompanhamento às 

obras da primeira fase de construção do sistema metro ligeiro em Macau 

realizadas pelo Comissariado da Auditoria de Macau, cujos relatórios 

concluíram por um conjunto de sugestões de melhoria de diversos aspectos 

de gestão do empreendimento dirigidos à entidade pública responsável, 

nomeadamente dos referentes a um necessário melhor controlo interno na 

fiscalização da obra em curso e um maior rigor na estimativa orçamental 

dos custos totais do empreendimento, a preços correntes de mercado, ainda 

que sob condição de se assumirem certos pressupostos (como os referentes 

à taxa de inflação prevista para os anos de duração do empreendimento). 

6. A auditoria pú blica no contexto do 

desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação 

O exercício da boa governação pública não se esgota somente na 

correcta administração das finanças públicas, dos projectos de investimento 
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público ou das questões ambientais, mas também sob a forma de boa 

governação pública na utilização das tecnologias de informação e 

comunicação para elevar a eficiência e eficácia na prestação de serviços de 

natureza pública. 

Na realidade, o crescente uso das tecnologias de informação e 

comunicação pelo governo e administração públicas, nomeadamente 

através do sistema de prestação de serviços públicos designado de governo 

electrónico, veio lançar novos desafios e responsabilidades à auditoria 

pública num novo ambiente – ambiente electrónico ou digital em 

substituição do tradicional ambiente documental com suporte de papel. 

A necessidade de actualização da auditoria pública aos novos desafios 

das tecnologias de informação e comunicação em concertação com o 

desenvolvimento dessas mesmas tecnologias nos serviços e organismos 

públicos encontra-se numa fase de estudo de implementação em Macau, 

num grupo de trabalho coordenado pelo Comissariado da Auditoria, 

perspectivando-se a criação um sistema de informação em rede que 

proporcione a realização de auditorias financeiras aos serviços e 

organismos que integram o sector público administrativo com recurso à 

informação disponibilizada por via electrónica ou digital e consequente 

dispensa de envio e armazenamento de documentos em suporte de papel. 
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7. Prioridades de actuação do Comissariado da 

Auditoria de Macau 

Conforme o referido, o Comissariado da Auditoria de Macau tem 

como objectivos referenciados para a sua actuação prioritária a curto e 

médio prazo a realização de auditorias financeiras em ambientes digitais e 

a intensificação e aperfeiçoamento da realização de auditorias de 

acompanhamento aos grandes empreendimentos públicos em fase de 

execução, empreendimentos esses que em Macau deverão nos próximos 

anos atingir uma dimensão económica, financeira e social muito relevante. 

Apesar do apuramento de sucessivos excedentes de execução 

orçamental na Conta Geral e de uma situação favorável das finanças 

públicas na Região Administrativa Especial de Macau, o Comissariado da 

Auditoria de Macau vai continuar empenhado em controlar e promover o 

uso adequado do erário público e o aperfeiçoamento da gestão pública, 

nomeadamente através do reforço dos critérios de actualidade, qualidade e 

abrangência das auditorias de desempenho (resultados) a realizar aos 

serviços e organismos públicos ou às entidades que gerem ou beneficiem 

de significativos fundos públicos ou ainda das que sejam concessionárias 

em exclusivo da exploração e fornecimento de certo tipo de bens ou 

serviços ao público. 

Por outro lado, serão intensificadas as acções pedagógicas de 

auditoria por parte do Comissariado da Auditoria de Macau, 

designadamente através de uma mais ampla divulgação, junto dos serviços 

públicos, dos meios de comunicação social, dos meios escolares e do 
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público em geral, dos resultados e benefícios sociais das auditorias 

realizadas e seus contributos para uma gestão dos recursos públicos mais 

transparente, rigorosa, eficaz e responsável. 

Para aprimorar a sua eficiência e elevar a qualidade das auditorias, o 

Comissariado da Auditoria vai continuar a apostar na 

actualização/adequação organizacional e dos meios informáticos e na 

valorização e desenvolvimento de competências dos seus recursos 

humanos, nomeadamente no reforço das qualificações e mais valias 

técnicas dos seus auditores. 

Para o efeito, o Comissariado conta prosseguir uma política de 

abertura ao exterior nos domínios da cooperação e intercâmbio formativo 

com o Gabinete de Auditoria Nacional e outras entidades congéneres do 

Interior da China, com a Região Administrativa Especial de Hong Kong e, 

ainda, com a INTOSAI, a ASOSAI e as Instituições Superiores de 

Controlo da CPLP. 

Nesta linha de pensamento e actuação, o Comissariado da Auditoria 

de Macau regista com imenso agrado e redobrado reconhecimento a 

oportunidade de estar presente nesta reunião na qualidade de Observador e 

de assim poder partilhar ideias, conhecimentos e experiências de boas 

práticas de auditoria com a Organização das Instituições Superiores de 

Controlo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e seus 

Membros. 
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8. Conclusõ es 

Em síntese, podemos concluir o seguinte: 

 Compete às Instituições Superiores de Controlo contribuir para a 

boa governação pública e responder positivamente aos desafios de 

mudanças e inovações na sociedade e no sector público, 

adaptando-se às novas realidades através de uma actualização 

organizativa, tecnológica e formativa dos seus quadros de auditores 

e recursos humanos qualificados; 

 A aposta na formação e qualificação permanente dos quadros de 

auditores e na cooperação ou intercâmbio de conhecimentos e 

experiências profissionais é crucial para que as Instituições 

Superiores de Controlo mantenham elevados padrões de qualidade 

da auditoria pública e adoptem as melhores práticas de auditoria; 

 As boas ou melhores práticas de auditoria nas ISC estão 

intimamente associadas à realização de auditorias de qualidade nas 

diferentes fases do seu percurso - concepção, planeamento, 

execução, controlo interno e de produção do relatório da auditoria, 

a que importa acrescer o necessário monitoramento (follow-up) das 

sugestões ou recomendações; 

 A independência das ISC e a ética profissional do auditor são 

princípios fundamentais em que se devem basear os procedimentos 

e as boas práticas de auditoria pública; 
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 A desejável adequação da auditoria pública aos novos riscos de 

gestão pública suscita a possibilidade de tarefas mais abrangentes 

na auditoria financeira à Conta Geral e às entidades do sector 

público, nomeadamente no que diz respeito à apreciação das 

responsabilidades públicas assumidas e dos seus efeitos nos 

orçamentos futuros e sustentabilidade das finanças públicas, 

incluindo na parte relativa aos sistemas de segurança social; 

As mudanças que decorrem de uma sociedade de informação e do 

governo electrónico, sugerem desafios às Instituições Superiores de 

Controlo na aplicação adequada de tecnologias de informação à realização 

de auditorias, domínio este sobre o qual as ISC podem ganhar 

competências acrescidas através do compartilhar de experiências ou de 

boas práticas. 

 


