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1. Cidadania, boa governação e controlo externo e 

independente das contas pú blicas 

Num mundo global sujeito a crescentes interdependências e 

significativas mutações nos contextos governativos – de natureza 

institucional, económica, financeira, social e ambiental – e, inclusive, nos 

paradigmas e práticas de administração pública, as Instituições 

Superiores de Controlo (ISC) desempenham um papel-chave na 

promoção da boa governação pública nomeadamente através do controlo 

externo e independente das contas públicas ou das contas do Governo no 

seu sentido mais abrangente. 

Face à dinâmica de transformações na complexa e globalizada 

sociedade contemporânea, a governação e as administrações públicas dos 

diferentes países e regiões do Mundo têm sido chamadas a assumir maiores 

responsabilidades e funções em resposta a novas e mais diversificadas 

necessidades colectivas, nomeadamente no domínio das funções sociais de 

educação, saúde, segurança social e habitação pública, da sustentabilidade 

das finanças públicas, do crescimento e empregabilidade dos recursos 

humanos, das equidades intrageracional e intergeracional e do 

desenvolvimento sustentável. 

Correlativamente, no percurso evolutivo do desenvolvimento societal 

nos Estados de Direito o exercício da cidadania tornou-se, perante a 

modernização e complexificação das funções governativas, 

progressivamente mais consciente e exigente quanto à responsabilidade e à 

ética na condução da administração dos dinheiros e recursos públicos. 
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Em particular, os cidadãos como contribuintes dos recursos 

financeiros públicos esperam dos governantes e das administrações 

públicas que lhes prestem contas de como estão a ser despendidos ou 

afectados os dinheiros públicos provenientes dos seus impostos. 

Na realidade, na generalidade das sociedades actuais, as exigências 

dos cidadãos quanto a uma boa governação pública inscrevem-se no 

âmbito dos seus legítimos direitos de cidadania, competindo às instituições 

superiores de controlo, na qualidade de auditores públicos, não defraudar 

aquelas expectativas e promover uma gestão rigorosa e eficiente do erário 

público através de um controlo externo e independente das contas públicas. 

A propósito de um controlo externo e independente das contas 

públicas nunca é demais realçar a Declaração de Lima de 1977 da 

INTOSAI no que diz respeito ao facto de que “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 das influências externas”. 

Por outro lado, importa sublinhar que a boa governação implica uma 

gestão dos recursos públicos – humanos, financeiros, materiais e 

ambientais – exercida de forma transparente, prestadora de contas, 

eficiente, eticamente irrepreensível e socialmente responsável. 

É  no domínio dos princípios da transparência e prestação de contas 

(“accountability”) que se deve concentrar a primeira exigência das 

instituições superiores de controlo, pois sem a observação daqueles dois 

princípios basilares de gestão pública não existe a possibilidade de ser 
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exercido um controlo externo das contas públicas e um subsequente 

julgamento da forma como estão a ser geridos os recursos financeiros 

públicos. 

A exigência de prestação de contas pode (ou deve) ser entendida 

como a responsabilidade de prestar contas aos “stakeholders” (partes 

interessadas) e, em particular, aos cidadãos, pelas entidades ou 

individualidades com responsabilidades assumidas na gestão de recursos 

públicos, nomeadamente sob a forma de apresentação de demonstrações 

financeiras e de relato de desempenho gestionário dos dinheiros, valores ou 

património públicos que lhes foram confiados. 

Por seu turno, a transparência é susceptível de ser entendida como 

um conjunto de informações sistemáticas, fiáveis e atempadas prestadas 

aos cidadãos no que se refere à afectação e gestão de recursos públicos 

e/ou à tomada de decisões públicas. 

A transparência e a prestação de contas públicas inserem-se, pois, 

num conjunto de princípios e práticas de governação e administração 

públicas que encaram o exercício de poderes e responsabilidade públicas 

como uma governação centrada nos cidadãos. 

Compete à auditoria pública oferecer garantias e informação às partes 

interessadas e ao cidadão em particular sobre a transparência, prestação de 

contas e qualidade da gestão pública e ainda se os recursos financeiros 

públicos estão a ser geridos de forma eficiente, económica, eficaz e “amiga” 

do ambiente. 
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O exercício de um controlo externo das contas públicas, por um 

Tribunal de Contas ou por um Comissário Geral, é de primordial 

importância nas sociedades modernas de um Estado de Direito para 

salvaguardar o direito fundamental dos cidadãos a uma efectiva, regular, 

íntegra, transparente e eficiente gestão dos recursos públicos que vá ao 

encontro das necessidades e interesses colectivos não só da presente 

geração mas também das gerações vindouras. 

2. A exigência dos cidadãos no controlo externo das 

contas pú blicas e a resposta das instituiçõ es 

superiores de controlo 

Conforme o referido anteriormente, o controlo das contas públicas (ou 

das finanças públicas) por parte das Instituições Superiores de Controlo 

insere-se no âmbito de uma responsabilidade governativa de prestação de 

contas sujeitas a controlo externo e independente e que corresponde a uma 

exigência dos cidadãos no quadro das sociedades modernas de um Estado 

de Direito. 

A exigência dos cidadãos de uma utilização adequada e eficaz dos 

fundos públicos insere-se no espírito e letra da Declaração de Lima de 

1977 da INTOSAI que no seu preâmbulo descreve como objectivos 

específicos de controlo das finanças públicas - a utilização adequada e 

eficaz dos fundos públicos, a procura de uma gestão financeira rigorosa, a 

adequação da acção administrativa e a informação dos poderes públicos e 

da população através da publicação de relatórios objectivos. 
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Portanto, colocar o cidadão a par da gestão pública sujeita a controlo 

externo era já uma preocupação ou recomendação da INTOSAI há cerca de 

três décadas e meia e que hoje em dia ganhou um significado muito mais 

amplo face a uma cidadania mais consciente e exigente quanto ao 

cumprimento da missão das instituições superiores de controlo. 

Na realidade, os cidadãos percepcionam as Instituições Superiores de 

Controlo como promotoras da boa governação pública, transparência e 

responsabilidade e, neste entendimento, exigem das mesmas instituições 

um controlo externo abrangente, continuado, rigoroso e qualitativo da 

gestão das finanças públicas. 

2.1 A auditoria financeira à  Conta Geral do Estado 

A exigência dos cidadãos em relação à auditoria pública coloca-se 

desde logo no domínio do tradicional quadro geral da actividade financeira 

do Governo e administrações públicas no que diz respeito à apresentação e 

aprovação do Orçamento Geral do Estado (ou da Região) e posterior 

registo da execução orçamental sob a forma de Conta Geral do Estado (ou 

da Região), cabendo ao Auditor Geral ou Tribunal de Contas exercer o 

controlo financeiro externo sobre as contas finais apresentadas pelo 

Governo e serviços ou organismos inseridos no perímetro da Conta. 

Com a fiscalização externa e independente à Conta Geral, as 

Instituições Superiores de Controlo pretendem no fundamental garantir aos 

cidadãos que a actividade financeira do governo se processa em 

conformidade com as leis de enquadramento orçamental, regime de 

administração financeira pública, normas e políticas contabilísticas 
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adoptadas e com a lei do orçamento que definiu os termos da autorização 

concedida ao Governo para arrecadar receitas e efectuar despesas dentro de 

certos limites (dotações orçamentais) durante o ano financeiro em causa. 

Através da auditoria financeira à Conta Geral, as Instituições 

Superiores de Controlo conferem fiabilidade e credibilidade (ou não) às 

contas públicas apresentadas pelo Executivo, contribuindo assim, e do 

ponto de vista jurídico-financeiro, para facilitar a formulação de um juízo 

de natureza de fiscalização política por parte do órgão legislativo 

responsável pela aprovação do orçamento e representativo dos interesses 

dos cidadãos. 

2.2 Auditorias de outra natureza 

A Conta Geral do Estado – do Governo e serviços e organismos 

públicos abrangidos pelo seu perímetro – constitui o principal grupo de 

“contas públicas” sujeitas a uma apresentação pública e a uma fiscalização 

externa financeira e política. 

Num sentido mais abrangente, o controlo externo das “contas públicas” 

por parte das Istituições Superiores de Controlo, é susceptível de incluir 

para além da auditoria à Conta Geral do Estado todos os actos de 

governação e das administrações públicas que envolvam a gestão ou 

utilização de recursos públicos, incluindo-se nestes não só os que são 

objecto de orçamentação de receitas e despesas e respectiva execução 

orçamental, mas também todos os fundos públicos extra-orçamentais, os 

activos e passivos do Governo e de entidades do sector público e ainda as 

responsabilidades dos gestores públicos na “prestação de contas” sobre a 
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execução das políticas e programas públicos e suas eventuais implicações 

futuras de médio e longo prazo. 

Importará, assim, nesta concepção mais abrangente de prestação de 

contas públicas, que a auditoria pública tenha como padrão de referência 

da boa governação um conjunto alargado de bons princípios de gestão 

pública – nomeadamente os da legalidade, da transparência, da prestação 

de contas, do uso eficiente dos dinheiros e valores públicos e da 

responsabilidade social, incluindo-se nesta última novas responsabilidades 

gestionárias públicas em matérias como as de sustentabilidade das 

finanças públicas, do crescimento económico e empregabilidade dos 

recursos humanos, das equidades intrageracional e intergeracional no 

desenvolvimento societal e do desenvolvimento sustentável nas dimensões 

económica, social e ambiental. 

Em particular, o uso eficiente dos dinheiros e valores públicos 

permanece com um dos critérios básicos na avaliação da boa gestão 

pública e que quando correctamente aplicado contribui para que as novas 

responsabilidades gestionárias públicas sejam respeitadas e satisfeitas, 

nomeadamente no que diz respeito à protecção do meio ambiente e 

qualidade do desenvolvimento humano. 

Na realidade, o processo evolutivo da auditoria pública – face às 

exigências dos cidadãos e de uma gestão pública mais responsável e 

moderna - tem vindo a dar cada vez mais importância às auditorias de 

resultados e de acompanhamento da gestão das entidades públicas ou de 

projectos ou programas públicos, ou, ainda, às auditorias integradas que 
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conjugam as perspectivas de análise financeira, de conformidade e de 

desempenho. 

 A auditoria de resultados tem basicamente em vista apreciar a “boa 

gestão financeira pública” segundo os princípios de eficiência, economia e 

eficácia. Com a observância destes princípios pretende-se que as decisões 

ou opções de administração pública alcancem o melhor resultado 

(eficiência) com o menor dispêndio (economia) de recursos públicos para 

atingirem os objectivos de interesse público prosseguidos (eficácia). 

Importa ter presente que na utilização do princípio da eficiência na 

gestão pública não se deve deixar de ponderar os seus efeitos na 

abrangência e qualidade dos serviços públicos prestados ou na protecção 

ou qualidade do ambiente. Isto significa, que nos objectivos de interesse 

público prosseguidos (eficácia) se tenha em consideração os benefícios 

sociais e ambientais sob pena de as decisões governamentais se pautarem 

pelo menor dispêndio imediato mas com custos sociais e ambientais a 

prazo. 

Neste entendimento, a auditoria de resultados à gestão das entidades 

públicas ou de entidades regidas pelo direito privado mas que 

gerem/utilizem significativos dinheiros públicos deve acrescentar aos 

critérios de economia, eficiência e eficácia os critérios de protecção 

ambiental e de responsabilidade social na abrangência e qualidade dos 

serviços públicos proporcionados ao cidadão. 

A auditoria de resultados tem também uma função pedagógica para 

com as partes interessadas, sobretudo quando os respectivos relatórios não 
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se limitam a constatar insuficiências de gestão do passado, mas também 

são construtivos nas suas conclusões ou recomendações para que a gestão 

futura possa ser aperfeiçoada tempestivamente e com efeitos práticos 

reconhecíveis. 

Especial enfoque deve ser dado à estrutura organizativa com funções 

de controlo interno destinada a proporcionar um nível de segurança 

razoável relativamente à observância das leis e regulamentos aplicáveis, ao 

alcance da eficácia e eficiência dos actos de administração pública e à 

fiabilidade na apresentação de demonstrações financeiras e minimização da 

probabilidade de ocorrência de erros ou fraudes. 

A satisfação do cidadão comum relativamente à qualidade do 

desempenho de cada serviço ou organismo público depende em grande 

parte da eficácia do funcionamento do controlo interno, o qual por sua vez 

deve estar em permanente articulação com a actividade de controlo externo 

das instituições superiores de controlo. 

Por outro lado, os cidadãos têm vindo a constatar que as funções do 

Estado tradicionalmente prestador de certos bens ou serviços ao público 

têm vindo a ser objecto de iniciativas de desconcentração (da 

administração directa do Governo e serviços integrados), nomeadamente 

por via da constituição de sociedades de direito privado com capitais 

públicos, da celebração de acordos de parceria público-privada (PPP) ou de 

outras formas de contratação com o sector privado (empresarialização) na 

concessão ou prestação de serviços de interesse colectivo. 
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Tal acontece com o argumento governativo de que essa forma de 

gestão pública desconcentrada é mais eficiente e eficaz do que a gestão 

pública directa, pois permite alcançar melhores resultados e qualidade de 

serviços prestados com menor dispêndio de recursos financeiros públicos. 

Compete, pois, à auditoria pública confirmar ou não a razoabilidade dessas 

opções governativas e se existe ou não um balanço favorável em termos 

custo/benefício para o erário público e para o cidadão em geral. 

Torna-se imperativo também para a auditoria pública que esteja 

habilitada a agir atempadamente às necessidades de um controlo externo 

eficaz à gestão de grandes empreendimentos públicos em fase de execução 

e que envolvem consideráveis recursos financeiros públicos a serem 

despendidos em mais de um exercício orçamental (projectos de 

investimento plurianuais). 

Tendo em vista o objectivo final de boa execução dos 

empreendimentos públicos, as auditorias concomitantes ou de 

acompanhamento desenvolvidas pelas Instituições Superiores de Controlo 

pretendem controlar e melhorar a gestão pública em tempo oportuno 

seguindo o princípio de que “vale mais a pena prevenir do que remediar”. 

Nesta e noutras matérias, os cidadãos estão sensíveis e atentos a que a 

administração da coisa pública se paute por um elevado sentido de 

eficiência, ético e de responsabilidade social por forma a prevenir, limitar 

ou diversificar riscos ou incertezas na tomada de decisões públicas que se 

prendem com a oferta de infra-estruturas, equipamentos ou de bens ou 

serviços colectivos. 



 

 12 

Assim, os princípios de eficiência, éticos e de responsabilidade social 

devem, por exemplo, estar presentes em decisões políticas, administrativas 

ou financeiras que possam, por exemplo, pôr em causa a sustentabilidade 

das finanças públicas, dos sistemas de segurança social ou da qualidade de 

vida ambiental e consequentemente comprometer a equidade ou 

solidariedade intergeracional. 

Gerir hoje sem pensar no dia de amanhã ou nas gerações vindouras 

não se afigura eticamente correcto ou socialmente responsável, ainda que 

possa produzir resultados muito eficientes no curto prazo. 

Compete às Instituições Superiores de Controlo proporcionar ao 

cidadão comum uma visão global das finanças públicas e da 

sustentabilidade financeira do Estado a médio e longo prazo, subjacente 

à salvaguardada do princípio da equidade intergeracional - manter ou 

reforçar as oportunidades e capacidades das gerações futuras. 

Ora para tanto, é suposto que os desequilíbrios financeiros públicos de 

hoje - decorrentes de excessivos défices orçamentais e recurso ao 

endividamento público - não comprometam irremediavelmente as gerações 

futuras nas suas opções de crescimento, desenvolvimento e de qualidade de 

vida. 

Importa, contudo, ter em consideração que na origem dos défices 

orçamentais e do endividamento público se podem encontrar razões 

fundamentadas de canalização de recursos financeiros para o 

desenvolvimento e a melhoria das condições produtivas e de vida das 

populações em países ou regiões menos favorecidas do Mundo. 
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Merece uma nota especial a este respeito os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio que representam um esforço colectivo da 

comunidade internacional sob a coordenação das Nações Unidas para 

combater a pobreza, melhorar os indicadores de saúde e educação, garantir 

a sustentabilidade ambiental e criar uma parceria global para o 

desenvolvimento, incluindo-se nesta última um tratamento global para os 

problemas da dívida dos países em desenvolvimento, através de medidas 

nacionais e internacionais que tornem a sua dívida sustentável a longo 

prazo. 

Ainda a respeito da sustentabilidade das finanças públicas, mas no 

que se refere sobretudo aos países mais desenvolvidos, a auditoria pública 

deve estar particularmente atenta à eficácia das políticas públicas no 

combate à fraude e evasão fiscal para corresponder às exigências dos 

cidadãos quanto à observação do princípio de equidade fiscal 

intrageracional, especialmente em períodos de consolidação orçamental 

onde são exigidos aos contribuintes sacríficos para se atingirem objectivos 

de redução dos défices orçamentais e do endividamento público. 

O princípio da sustentabilidade e equidade intergeracional pode (ou 

deve) ser aplicado também aquando da auditoria pública às entidades 

governamentais responsáveis pela administração e políticas públicas das 

áreas sociais da educação, saúde e segurança social e da protecção do meio 

ambiente. 

No caso dos sistemas de educação, saúde e de segurança social o que 

pode estar em risco é uma diminuição da protecção social, da coesão social 

e das condições de desenvolvimento e de qualidade de vida das gerações 
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vindouras, isto é, da sustentabilidade do desenvolvimento social. A título 

de exemplo, importa sublinhar o relevante interesse para os cidadãos de 

uma qualificada e continuada auditoria pública à gestão dos Fundos de 

Pensões, em particular em sociedades com tendências nítidas de 

envelhecimento demográfico. 

No que diz respeito à auditoria à protecção do meio ambiente e 

mudanças climáticas, tem havido uma crescente consciencialização dos 

cidadãos, dos Estados, das organizações não-governamentais e das 

organizações supranacionais em renovar um compromisso comum de 

desenvolvimento sustentável que carece de respostas governativas a todos 

os níveis - local, nacional, regional e internacional, conforme o 

reconhecido na Declaração Final da Conferência das Nações Unidas 

Sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20) de Junho de 2012. 

No caso de uma auditoria ambiental o que está em causa não é um 

mero controlo externo e independente à boa governação no domínio dos 

recursos financeiros públicos, mas também, e sobretudo, a avaliação da 

existência e/ou a correcta aplicação de políticas públicas ambientais no 

que se refere nomeadamente à eficiência dos consumos energéticos, à 

construção de edifícios sustentáveis, alternativas ao uso de combustíveis 

fósseis e redução das emissões de carbono, preservação da biodiversidade e 

das zonas verdes, protecção da qualidade do ar e das águas e mitigação dos 

efeitos das alterações climáticas. 
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3. O Comissariado da Auditoria ao serviço da boa 

governação dos recursos pú blicos e dos interesses 

colectivos dos cidadãos 

No caso da Região Administrativa Especial de Macau da República 

Popular da China (RAEM ou Macau), o controlo externo das contas 

públicas por parte do Comissariado da Auditoria de Macau encontra-se no 

momento actual muito influenciado e relacionado por um conjunto de 

problemáticas e desafios de qualidade de vida e de desenvolvimento 

sustentável percepcionadas pelos seus cidadãos e para os quais o Governo 

e os serviços ou organismos públicos procuram encontrar respostas 

inovadoras e eficazes através de um conjunto de políticas públicas 

centradas no interesse colectivo e no bem-estar da geração actual e das 

gerações vindouras. 

Na realidade, economias abertas ao exterior, de reduzida dimensão 

económica do mercado interno e com escassos recursos humanos e naturais, 

como é o caso de Macau, enfrentam dificuldades acrescidas de, por um 

lado, sustentar processos de crescimento económico a prazo com uma 

estrutura produtiva competitiva e minimamente diversificada e, por outro 

lado, são bastante mais vulneráveis aos “choques externos” provocados por 

uma crise da procura externa mundial ou por uma crise financeira global. 

Na actual fase do processo de evolução societal de Macau, a dinâmica 

de expansão da oferta e da procura no sector do turismo e jogo tem 

conduzido a um acentuado ritmo de crescimento do PIB por via das 

exportações de serviços e a uma situação excedentária das contas públicas; 

mas tal processo de crescimento tem sido acompanhado por elevados 
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níveis de concentração da riqueza e das receitas fiscais originárias de um 

só sector de actividade, o que coloca questões delicadas de equidade 

intrageracional na redistribuição dos benefícios do crescimento e de riscos 

de não sustentação do equilíbrio das contas orçamentais a longo prazo. 

Por outro lado, assiste-se a uma pressão acrescida nos recursos 

naturais e ambientais e na qualidade de vida ambiental, decorrente de um 

significativo crescimento populacional - de residentes e de visitantes -, de 

uma forte expansão nas actividades de construção de infra-estruturas e de 

edifícios de várias finalidades e, ainda, das decorrentes de uma 

intensificação do tráfego urbano que complica as condições de mobilidade 

e de manutenção da qualidade do ar. 

Ciente destas problemáticas de desenvolvimento, e em resposta às 

expectativas dos cidadãos, o Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau tem privilegiado as políticas públicas de promoção da qualidade 

de vida dos residentes da RAEM e do desenvolvimento sustentável nas 

suas dimensões económica, social e ambiental. 

Em particular, as estratégias governativas e as políticas públicas 

prioritárias pretendem compatibilizar um crescimento económico e do 

emprego mais diversificado com uma mais equitativa repartição da riqueza 

e uma melhor acessibilidade dos cidadãos às áreas sociais de saúde, da 

educação, da segurança social, entre outras, promovendo de igual modo as 

condições de vida habitacional e a protecção ambiental, com a finalidade 

última de assegurar um progresso sustentável do desenvolvimento humano 

e da qualidade de vida com preocupações de equidade intergeracional. 
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Neste enquadramento macroeconómico, institucional e social, 

compete ao Comissariado da Auditoria de Macau controlar e promover a 

boa governação pública dos recursos financeiros públicos e efectuar as 

auditorias aos serviços e organismos públicos que se mostrarem adequadas 

para ajuizar sobre a correcção da gestão das políticas públicas e ainda da 

sua responsabilidade social em prestarem contas aos cidadãos e outras 

partes interessadas sobre as suas actividades, dispêndio de dinheiros 

públicos e desempenho gestionário. 

Dentro das atribuições do Comissariado da Auditoria, importa, em 

primeiro lugar, fazer uma referência à auditoria à Conta Geral da 

RAEM, conjunto sistematizado de contas públicas respeitantes à 

actividade financeira do sector público administrativo e que reflectem 

nomeadamente os resultados da execução orçamental de receitas e 

despesas públicas aprovadas na lei do Orçamento da RAEM. 

O exercício do controlo financeiro à Conta Geral envolve uma 

complexa e múltipla sequência de procedimentos de auditoria e mobiliza 

anualmente significativos recursos humanos e outros meios do 

Comissariado da Auditoria. A execução deste tipo de auditoria exige um 

planeamento rigoroso e a adopção de um conjunto de procedimentos de 

auditoria reconhecidos e que devem ser utilizados de forma metódica pelos 

auditores para serem obtidas provas de auditoria suficientes, adequadas e 

fiáveis à emissão de uma opinião fundamentada sobre as demonstrações 

financeiras. 

De assinalar a recente adaptação organizacional e informática do 

Comissariado da Auditoria à prestação electrónica de contas por parte 
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dos serviços e organismos públicos sujeitos ao perímetro da Conta Geral 

da RAEM, iniciando-se assim um capítulo de desmaterialização da 

documentação em suporte de papel e que corresponde a um processo de 

actualização da auditoria pública aos desafios das tecnologias de 

informação e comunicação. 

Do exercício da auditoria à Conta Geral da RAEM resulta a 

publicação do Relatório de Auditoria à Conta Geral da RAEM que se 

integra num ciclo de transparência de apresentação das principais contas 

públicas e sua fiscalização e que se inicia com publicação da Lei do 

Orçamento da RAEM. 

Neste ciclo de transparência na prestação de contas públicas e cuja 

informação é sistemática e atempadamente introduzida nos respectivos 

sítios electrónicos dos três órgãos autónomos - Governo, Assembleia 

Legislativa e Comissariado da Auditoria - qualquer cidadão pode tomar 

conhecimento de como os recursos financeiros públicos no ano financeiro 

em causa foram orçamentados, geridos e fiscalizados. 

A adequação da auditoria pública aos novos riscos de gestão pública e 

às solicitações decorrentes de uma maior consciência cívica por parte dos 

cidadãos suscita novos desafios à auditoria financeira à Conta Geral por 

parte do Comissariado da Auditoria, nomeadamente nas áreas de uma 

maior exigência na prestação de contas patrimoniais, sobretudo por parte 

de organismos ou fundos autónomos que detêm responsabilidades de 

gestão dos sistemas de segurança social e para os quais importa apreciar a 

sua evolução patrimonial e sustentabilidade financeira, especialmente 
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quando se coloca a questão das tendências a longo prazo de 

envelhecimento da população de Macau. 

Não obstante o apuramento de sucessivos excedentes orçamentais e da 

inexistência de dívida pública contabilizada na Conta Geral, ao 

Comissariado da Auditoria compete-lhe, ainda assim, exercer com rigor o 

controlo externo dos dinheiros e activos públicos e promover uma boa 

gestão pública, nomeadamente através do reforço das auditorias de 

resultados (auditorias operacionais) aos serviços ou organismos públicos 

com responsabilidades na gestão de políticas ou programas públicos.  

Tendo presente o lema de que “vale mais a pena prevenir do que 

remediar”, o Comissariado da Auditoria privilegia a realização de 

auditorias concomitantes ou de acompanhamento aos grandes projectos de 

investimento público em curso - nomeadamente do referente às várias fases 

de construção do sistema de metro ligeiro de superfície - no sentido de 

atempadamente controlar a sua boa gestão e de minimizar as 

probabilidades de risco de ocorrência de “derrapagens orçamentais’’ 

decorrentes de um deficiente planeamento ou de um controlo ineficaz de 

gestão por parte das entidades públicas com responsabilidades na matéria. 

Acresce o empenhamento do Comissariado da Auditoria na 

prossecução de auditorias de resultados à gestão pública nos serviços ou 

organismos públicos que detêm responsabilidades na execução de políticas 

ou programas públicos, nomeadamente em matérias de política de 

atribuição de apoios financeiros às actividades das associações, do 

programa de aperfeiçoamento contínuo nas áreas de educação e formação, 

ou, ainda, de políticas de promoção de uma sociedade ecologicamente mais 
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saudável através do incentivo ao uso dos transportes urbanos públicos, em 

detrimento do uso do transporte privado, num meio urbano sobrecarregado 

por uma elevadíssima densidade populacional e de tráfego. 

Sublinhe-se que o Comissariado da Auditoria está particularmente 

atento às preocupações dos cidadãos para as questões de qualidade de vida 

e sustentabilidade ambiental, as quais constituem presentemente matérias 

susceptíveis de uma maior cobertura e aprofundamento legislativo e que 

suscitam um enorme potencial de desenvolvimento de políticas ou 

programas públicos de protecção ambiental e de auditoria pública 

ambiental num futuro relativamente próximo. 

Ciente da crescente relevância das problemáticas de protecção 

ambiental e de desenvolvimento sustentável, que se estendem a toda a 

Região do Delta do Rio das Pérolas onde Macau se localiza, o 

Comissariado da Auditoria tem vindo a intensificar o intercâmbio e 

colaboração com as regiões vizinhas e o Gabinete de Auditoria Nacional da 

RPC no âmbito das auditorias ambientais. 

Por outro lado, atentas as exigências técnicas e os desafios de 

actualização permanente de conhecimentos teóricos e das melhores 

práticas de contabilidade e de auditoria pública reconhecidas 

internacionalmente, o Comissariado da Auditoria aposta, ainda, na 

qualificação dos recursos humanos e no reforço das suas competências 

técnicas, através de diferentes formas de cooperação com instituições 

superiores de controlo ou suas organizações a nível nacional, regional e 

internacional. 



 

 21 

Com a referida cooperação e participação em acções formativas, o 

Comissariado da Auditoria pretende melhorar a qualidade dos trabalhos de 

auditoria, inclusive de reporte dos resultados das auditorias e a capacitação 

dos auditores em transmitir os valores e benefícios da auditoria pública aos 

organismos públicos, aos cidadãos, aos meios de comunicação social e a 

outras partes interessadas. 

Os cidadãos de Macau, no exercício da sua cidadania, depositam 

legítimas expectativas no Comissariado da Auditoria no sentido de 

desempenhar cabalmente as suas funções informativa e de garante da boa 

governação dos recursos públicos. 

Compete, pois, ao Comissariado da Auditoria corresponder a essas 

expectativas ou exigências dos cidadãos tendo por objectivo principal 

assegurar que os dinheiros e valores públicos são efectivamente utilizados 

no interesse colectivo e objecto de uma gestão pública transparente, 

prestadora de contas, eficiente, e ética e socialmente responsável perante a 

geração presente e gerações vindouras. 

4. Conclusõ es  

Em suma, podemos salientar o seguinte: 

 No quadro das sociedades modernas de um Estado de Direito, o 

controlo externo e independente das contas públicas e a promoção 

da boa governação pública constituem funções essenciais das 

Instituições Superiores de Controlo em resposta aos legítimos 
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interesses dos cidadãos no exercício de uma cidadania plena e na 

qualidade de contribuintes dos recursos financeiros públicos; 

 Os princípios da transparência e de prestação de contas públicas 

fazem parte de uma governação pública aberta e centrada nos 

cidadãos e revelam-se como fundamentais para que as 

Instituições Superiores de Controlo exerçam um controlo efectivo 

sobre o uso adequado e eficiente dos recursos públicos; 

 O exercício de um controlo externo da Conta Geral do Estado, por 

um Tribunal de Contas ou por um Comissário Geral, é 

fundamental para os cidadãos se inteirarem sobre se a gestão dos 

recursos financeiros públicos se está a processar de uma forma 

legal, regular, íntegra, transparente, responsável e eficiente; 

 As mutações nos contextos e nas problemáticas de governação e 

administração públicas, conjugadas com uma maior exigência 

dos cidadãos quanto à prestação de contas e responsabilização 

dos gestores públicos, suscitam novos desafios ou 

aprofundamentos à auditoria pública, nomeadamente em 

domínios como os da sustentabilidade das finanças públicas ou 

dos sistemas de segurança social, auditorias ao meio ambiente, 

auditorias concomitantes aos grandes empreendimentos públicos 

e auditorias focadas na prevenção da fraude e evasão fiscal; 

 A auditoria pública deve, pois, poder corresponder às 

expectativas ou preocupações dos cidadãos não só em termos de 

transparência, prestação de contas, rigor e eficiência no uso dos 
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recursos públicos, mas também na promoção de uma governação 

pública ética e socialmente responsável com objectivos de 

desenvolvimento sustentável – económico, social e ambiental - e 

salvaguarda dos princípios de equidade intrageracional e 

intergeracional. 


