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1. Introdução 

 No mundo actual, as Instituições Superiores de Controlo (ISC) 

contribuem decisivamente para o progresso das sociedades por via 

do controlo e promoção da boa governação dos recursos públicos 

de que os cidadãos são parte primordialmente interessada quer 

como contribuintes desses mesmos recursos, quer como 

beneficiários de uma administração pública que se pretende 

pautada por princípios gestionários de transparência, integridade, 

eficiência e sentido de responsabilidade social em prol de um 

desenvolvimento sustentável e humanamente equilibrado. 

 O papel relevante das Instituições Superiores de Controlo na 

promoção da eficiência, prestação de contas (accountability), 

eficácia e transparência na administração pública e no uso dos 

recursos públicos para benefício dos cidadãos, foi reconhecido 

pelas Nações Unidas, na Resolução A/66/209 de 2011.  

 O incontornável valor e benefícios da auditoria pública na 

promoção de uma governança pública pautada por bons princípios 

de gestão do erário público e centrada nos cidadãos colocam às ISC 

responsabilidades e exigências acrescidas de independência, de 

integridade, de eficácia e rigor técnico e de controlo de qualidade 

na realização de auditorias.  



3 

 

 Para exercer com independência, eficácia e credibilidade as 

suas responsabilidades de auditor público, as ISC devem observar 

rigorosamente os princípios fundamentais de independência 

consagrados na Declaração de Lima (1977), reforçada com a 

Declaração do México (2007), nomeadamente quanto à sua 

independência das entidades sujeitas a auditoria e não sujeição a 

influências externas. 

No Congresso de Johannesburg em 2010 foi aprovado um 

enquadramento completo das normas ISSAIs, o que suscitou um 

acrescido interesse da parte da comunidade INTOSAI em 

confrontar o desempenho individual das ISC com aquele 

referencial de normas.  

Por seu turno, a Declaração de Beijing (2013), resultante do 

XXI Congresso da INCOSAI, veio reconhecer e ampliar os valores 

da auditoria pública para a boa governança e para os cidadãos. As 

ISC, com um papel fundamental na melhoria da governança 

nacional e global, são incentivadas a adoptar uma atitude pró-activa 

na adaptação generalizada do quadro completo de normas ISSAI. A 

Declaração apelou também para a urgente finalização do  

SAI - PMF de modo a permitir às ISC medir o seu desempenho, 

bem assim como focar os seus processos estratégicos na 
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contribuição para a boa governança e melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos. 

 Espelhando a legítima expectativa e exigência do cidadão 

quanto à independência, ética e rigor profissional e eficácia no 

desempenho das ISC, a norma internacional sobre o Valor e 

Benefícios das ISC (ISSAI 12), objecto de discussão temática no 

Congresso da África do Sul e adoptada em 2013 no XXI Congresso 

da INCOSAI em Beijing, veio introduzir um quadro normativo de 

eixos centrais e de princípios de actuação que devem nortear o 

exercício de uma auditoria pública para que acrescente valor e 

benefícios para os cidadãos.  

 Segundo aquela Norma, as ISCs devem nortear as suas 

actividades em torno de três eixos centrais de actuação:  

 Reforçar a exigência de prestação de contas (accountability), 

a transparência e a integridade do governo e entidades 

públicas; 

 Demostrar uma relevância operacional continuada para os 

cidadãos, o Parlamento e as outras partes interessadas 

(stakeholders); 
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 Ser um modelo organizacional, liderando pelo exemplo. 

 Cada um dos três eixos centrais de actuação das ISC é 

objecto de um conjunto de princípios, que no seu conjunto são 12, 

os quais, por seu turno, são desdobrados em várias especificações 

ou orientações que têm a sua proveniência nas normas de auditoria 

aprovadas pela INTOSAI.  

 Importa sublinhar que a norma ISSAI 12 teve uma influência 

marcante no figurino desenhado para a avaliação e mensuração de 

desempenho das ISC.  

 Por outro lado a possibilidade de utilização de um quadro 

completo de ISSAIs em 2010 como benchmark para avaliação de 

desempenho das ISC e a exigência dos “Princípios de 

Transparência e Prestação de Contas” plasmada na ISSAI 20 

pesaram na concepção da metodologia SAI - PMF.  

 Os “Princípios de Transparência e Prestação de Contas” 

(ISSAI 20) formulam um apelo às ISC para avaliar e reportar 

publicamente as suas actividades e desempenho, incluindo 

nomeadamente a possibilidade de recorrerem a avaliações externas 

e independentes para melhorarem a qualidade e credibilidade do 

seu trabalho.  
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 A metodologia SAI - PMF teve, também, por influência a 

metodologia PEFA – Public Expenditure and Financial 

Accountability (Despesa Pública e Prestação de Contas Públicas) 

desenvolvida pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, 

União Europeia e agências de cooperação europeias com o fim de 

homogeneizar os instrumentos de diagnóstico de gestão das 

finanças públicas a nível mundial.  

 Como organização modelo, liderando pelo exemplo, as ISCs 

devem demonstrar aos cidadãos serem instituições confiáveis como 

supervisores da boa gestão dos fundos públicos, e credíveis no 

sentido de exercerem as suas atribuições e responsabilidades com 

independência, ética profissional, transparência e prestação de 

contas e observação rigorosa dos princípios fundamentais, 

requisitos e padrões de qualidade constantes num conjunto 

significativo de normas de auditoria aprovadas pela INTOSAI.  

 Neste contexto, a primeira aproximação ao “Performance 

Measurement Framework” foi exposta numa “Concept Note” de 

Setembro de 2012, a que sucedeu um conjunto de trabalhos de 

aperfeiçoamento da metodologia para avaliação de desempenho das 

ISC que culminam na presente versão piloto, de Julho de 2013, 

designada de “Enquadramento para a Medição de Desempenho das 
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ISC”, apresentada pelo Grupo de Trabalho do Valor e Benefícios 

das ISC, da INTOSAI.   

2. Metodologia para a medição do desempenho 

das ISC: objectivo, conceitos, componente 

mensurável e componente de avaliação 

qualitativa 

 O objectivo principal do SAI - PMF é o de definir um 

enquadramento global comum (metodologia) para avaliar, medir, 

monitorizar, gerir e informar sobre o desempenho de uma 

Instituição Superior de Controlo (ISC), tendo por referência o 

conjunto de princípios e normas da INTOSAI e outras boas práticas 

internacionais de auditoria externa pública. 

  O SAI - PMF faculta uma visão conjunta de todas as áreas 

relevantes no desempenho das ISC. Abrange os aspectos de 

organização e funcionamento interno, de enquadramento externo e 

os resultados das actividades das ISC. 

 Para além do objectivo principal acima referido, a aplicação 

desta metodologia para a avaliação do desempenho individual das 



8 

 

ISC, é susceptível de contribuir para as seguintes finalidades ou 

objectivos específicos: 

 Aperfeiçoar a aplicação dos princípios e normas das ISSAIs 

e de outras boas práticas internacionais de auditoria; 

 Melhorar o conhecimento dos pontos fortes e fracos do 

desempenho da instituição; 

 Aperfeiçoar a capacidade da instituição de promover e 

fiscalizar eficazmente a boa gestão no sector público; 

  Contribuir para que a instituição demonstre credibilidade, 

eficácia e transparência perante os cidadãos, o parlamento e 

outras partes interessadas no seu desempenho.  

 A metodologia do SAI - PMF abrange duas 

componentes que se complementam: 

 Uma componente de avaliação quantitativa (mensuração) do 

desempenho da ISC, composta por 22 indicadores (24 no 

caso das ISC que são Tribunais de Contas) e respectivas 

dimensões que têm por referência “benchmark” as normas 
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internacionais de auditoria (ISSAIs) e outras boas práticas 

internacionais. 

 Uma componente de avaliação qualitativa (ou interpretativa) 

do desempenho da ISC que faz parte de um relatório de 

desempenho, padronizado, onde se tem em conta o ambiente 

legal e institucional de actuação da ISC, a interdependência 

entre diferentes aspectos do desempenho da ISC e a 

interpretação da pontuação dos indicadores e dimensões 

objecto de mensuração.  

 A avaliação quantitativa envolve um conjunto de conceitos 

(designações) que não se encontram definidos na versão piloto, mas 

que são imprescindíveis no processo de mensuração do 

desempenho da ISC, designadamente os relativos a domínios, 

indicadores, dimensões e critérios.  

 A metodologia do SAI - PMF para efeitos de avaliação 

quantitativa está orientada segundo sete domínios (ou áreas-chave) 

do desempenho da ISC. A repartição do desempenho global por 

sete domínios, designados com as letras de A a G, tem por 

referência teórica a ISSAI 12, assumindo-se que o desempenho e os 

relatórios da ISC (A) para produzirem valor acrescentado para os 

cidadãos dependem da independência e enquadramento legal (B), 
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da estratégia de desenvolvimento institucional (C), da aplicação 

correcta e integral das normas e metodologia de auditoria (D), das 

estruturas e directivas de apoio (E), dos recursos humanos e 

liderança (F) e da comunicação e gestão das partes interessadas 

(G). 

Cada um dos domínios contém uma série de indicadores, 

perfazendo um total de 22 (24 no caso das ISC com funções 

judiciais). As designações dos indicadores reportam-se à ISSAI ou 

ISSAIs relacionadas. Os indicadores abrangem, no mínimo, uma ou 

quatro dimensões, as quais podem conter vários critérios. Os 

critérios que servem de base à pontuação das dimensões resultam 

directamente das ISSAIs (ou suas partes) ou de outras boas práticas 

internacionais. As pontuações atribuídas (de 0 a 4) às dimensões 

devem basear-se em evidências resultantes da confrontação da 

instituição (benchmark) com os critérios de referência. A pontuação 

do indicador é a que resulta da média das pontuações das 

dimensões que lhe dizem respeito.  

 Importa sublinhar que não constitui objectivo do SAI - PMF a 

mensuração de cada um dos sete domínios ou a medição do 

desempenho global da instituição objecto de avaliação. Deste modo, 

as eventuais comparações de desempenho entre as ISC apenas 

podem ocorrer ao nível de indicador e respectivas dimensões.  
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  A pontuação encontrada para cada indicador não deve ser 

objecto de valorização excessiva, mas antes compreendida no 

sentido mais abrangente do domínio a que pertence e ainda na 

perspectiva de que existe uma interdependência entre indicadores e 

domínios quanto ao desempenho da instituição. Por exemplo, a 

existência (ou não) de uma garantia de qualidade das auditorias de 

desempenho do indicador ISC-10 (iii) do domínio D - normas e 

metodologias de auditoria pode ter influência nos resultados das 

auditorias de desempenho – indicador ISC-3 do domínio A - 

relatórios da ISC. 

 A avaliação quantitativa dos indicadores e respectivas 

dimensões por domínio é objecto de integração no relatório 

padronizado de desempenho da ISC e constitui indubitavelmente 

uma base informativa fundamental ao desenvolvimento do relatório. 

Segundo a metodologia proposta, o relatório deve proporcionar, 

também, uma avaliação qualitativa ou interpretativa do 

desempenho da instituição numa óptica abrangente, integrada e 

baseada em elementos objectivos, nomeadamente dos referentes às 

constatações e pontuações dos indicadores. O relatório está sujeito 

a uma declaração de garantia de qualidade por pessoa ou pessoas 

qualificadas não envolvidas na sua produção. 
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 O relatório de desempenho é susceptível também de 

contribuir para uma compreensão mais aprofundada do panorama 

integrado e estratégico do desempenho da ISC e até que ponto a 

instituição está a prestar um serviço de auditoria pública com valor 

e benefícios para os cidadãos. O mesmo relatório procura 

identificar os factores externos facilitadores ou limitadores do 

desempenho da ISC, bem como as realizações da instituição nos 

últimos anos para melhorar o seu desempenho e caminhar no 

sentido de se tornar um modelo de organização. 

 Importa ainda sublinhar que o relatório de desempenho dá 

uma atenção especial ao contexto externo da actuação da ISC, 

incluindo, nomeadamente, uma descrição sobre o estádio de 

desenvolvimento do país e seus principais constrangimentos e 

desafios de desenvolvimento, contexto dos mecanismos de 

governança do país, dos aspectos estruturais do sector público e das 

finanças públicas e uma descrição do ambiente legal e institucional 

que seja susceptível de influir no desempenho da instituição objecto 

de avaliação. 
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3. Benefícios e impactos da aplicação do  

SAI - PMF  

 A aplicação da metodologia SAI - PMF na avaliação de 

desempenho de cada ISC é voluntária, competindo a decisão da sua 

prática e da eventual divulgação de resultados ao dirigente máximo 

da respectiva instituição ponderados os benefícios, desafios e 

eventuais riscos de tal decisão.  

 O processo de aplicação da SAI - PMF pode ser conduzido 

por auditores especializados da própria instituição objecto de 

avaliação de desempenho (auto-avaliação), por uma avaliação dos 

pares, ou seja por uma outra ISC ou por departamento qualificado 

da INTOSAI ou ainda por uma avaliação externa realizada por 

agência de cooperação internacional, por auditores externos, 

consultores ou outros peritos. 

 A aplicação da SAI - PMF comporta benefícios para a 

instituição superior de controlo objecto de avaliação de 

desempenho, nomeadamente dos seguintes: 

 Confrontar a actividade da instituição com o 

cumprimento dos princípios e normais internacionais de 
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auditoria (ISSAIs), bem assim com outras boas práticas 

internacionais de auditoria pública externa; 

 Identificar os pontos fracos ou debilidades da 

instituição nos diferentes domínios de actuação e que 

influem no seu desempenho institucional; 

 Elaborar planos estratégicos de desenvolvimento e 

planos de acção com identificação de prioridades e dos 

pontos fracos a superar no sentido de melhorar ou 

fortalecer o desempenho da instituição; 

 Inculcar uma cultura e prática de exigência e de 

aprendizagem continuada face aos desafios da auditoria 

pública e das suas melhores práticas internacionais, 

inclusive as de avaliação sistemática e divulgação do 

desempenho da própria instituição; 

 Proporcionar um melhor conhecimento do desempenho 

comparativo e evolutivo da instituição tendo por 

referência os relatórios de desempenho dos seus pares 

e/ou os relatórios de desempenho da própria instituição 

em diferentes períodos de tempo.  
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 Os impactos potenciais a médio e longo prazo da aplicação 

do SAI PMF podem situar-se na esfera dos 3 eixos principais de 

actuação das ISC constantes na ISSAI 12 e que se interligam com 

os critérios de avaliação de desempenho da instituição segundo o 

SAI PMF.   

 Nesta perspectiva, diagnosticados os pontos fortes e fracos da 

ISC, poderá haver lugar a um incremento da capacitação da 

instituição em reforçar a responsabilidade, transparência e 

integridade do governo e entidades do sector público, bem como a 

de demonstrar uma relevância continuada da ISC aos cidadãos, 

parlamento e outras partes interessadas.  

 Acresce que a avaliação de desempenho segundo o modelo 

SAI - PMF é susceptível de dar indicações à instituição avaliada 

sobre quais os aspectos de funcionamento e de operacionalidade 

que importa melhorar para ser uma organização modelo, liderando 

pelo exemplo, nomeadamente nas vertentes de boa governação, 

transparência, conduta ética, prestação de contas às partes 

interessadas, rigor na qualidade do serviço de auditoria prestado e 

capacitação em formar competências mediante o incentivo à 

aprendizagem e intercâmbio de conhecimentos. 
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4. Desafios e riscos da aplicação do SAI - PMF 

 Conforme o exemplificado, a aplicação do SAI - PMF 

comporta benefícios e impactos positivos a prazo para as ISC e seu 

desenvolvimento prospectivo, mas também envolve desafios e 

riscos em função das características próprias da instituição, sua 

envolvente externa e estádio de desenvolvimento, bem assim como 

das opções quanto à aplicação daquela ferramenta. 

 Os desafios futuros que se colocam à aplicação do SAI - PMF 

pelas ISC são múltiplos e identificáveis, de entre os quais 

destacamos os seguintes: 

 Assegurar que a metodologia proposta SAI - PMF é 

efectivamente aplicável a todas as ISC, 

independentemente dos contextos e especificidades, e 

que o relatório de desempenho, sujeito necessariamente 

a exigente controlo de qualidade, passe a constituir um 

instrumento precioso de informação para capacitar o 

futuro desempenho das ISC; 

 Gerar um conjunto significativo de ISC líderes na 

aplicação do SAI - PMF e de quadros altamente 

qualificados na condução dos processos de avaliação do 
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desempenho das ISC, que desencadeiem um processo 

de crescente uso daquela metodologia entre os pares e 

tornem a sua prática sistemática numa referência global 

de auditoria pública no contexto dos membros da 

INTOSAI; 

 Sustentar um elevado padrão de qualidade e de 

relevância da metodologia SAI - PMF, de modo que as 

ISC a possam utilizar como instrumento de referência 

para aferir dos seus progressos de desempenho e a sua 

adaptabilidade a novos desafios de governação pública, 

tendo sempre presente o valor e benefícios das ISC para 

os cidadãos.  

  Porém, a publicitação dos resultados do relatório de 

desempenho comporta riscos, nomeadamente, os resultantes da 

confrontação da avaliação de desempenho da instituição com os 

resultados de outras ISC melhor posicionadas, o que pode afectar a 

credibilidade da ISC perante os cidadãos e outras partes 

interessadas. Porém, esta situação deve ser prevenida com acções 

de divulgação dos objectivos e utilidade interna e externa desta 

metodologia, na segura convicção de que a confiança do público na 

instituição saem reforçadas quando a mesma é transparente ainda 

que não perfeita. 
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5. Conclusões  

 Em síntese, a avaliação de desempenho da ISC segundo a 

metodologia SAI - PMF permite:  

● Traçar um quadro geral interpretativo do seu meio 

envolvente de actuação, dos seus pontos fortes e fracos 

organizacionais e ou operacionais, e dos desafios e perspectivas de 

desenvolvimento futuro da instituição quando confrontada com os 

princípios, normas e melhores práticas internacionais de auditoria 

pública.  

● Contribuir para o reforço da capacitação, exemplaridade e 

credibilidade das ISC no exercício de uma auditoria pública que se 

ambiciona proporcionadora de valor acrescentado para os cidadãos.   

  

 


