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Nota prévia 

Como instituição independente de controlo financeiro externo, 

compete ao Comissariado da Auditoria (CA) da Região Administrativa 

Especial de Macau (RAEM) assumir uma função informativa, de controlo 

e de garante dos direitos e expectativas dos cidadãos quanto à boa gestão 

dos recursos financeiros públicos, bem como promover a divulgação dos 

princípios e melhores práticas de auditoria pública susceptíveis de serem 

exercidas pelas instituições superiores de controlo (ISC). 

Na prossecução de uma função informativa e pedagógica, com a 

divulgação do presente conjunto de intervenções do CA nas Assembleias 

Gerais e Seminários da Organização das Instituições Superiores de 

Controlo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OISC/CPLP) 

pretende-se contribuir para um melhor conhecimento de algumas temáticas 

actuais de auditoria pública, sujeitas a debate, reflexão e troca de 

experiências profissionais no seio daquela Organização e que visam em 

última instância contribuir para um melhor desempenho das ISC. 

O CA tem por missão, nos termos da Lei Básica da RAEM e da sua 

Lei Orgânica, prestar um serviço independente e qualificado de auditorias à 

gestão e aplicação dos dinheiros e valores públicos, nomeadamente através 

de um controlo financeiro e emissão de parecer sobre a Conta Geral da 

RAEM e de diferentes tipos de auditorias dirigidas à legalidade e 

regularidade das receitas e despesas públicas e às práticas de boa gestão 

nos serviços e organismos públicos “sujeitos a auditoria”. 
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Nas sociedades de direito modernas, a prestação de informação de 

gestão e de contas “accountability” pretende corresponder às exigências 

dos cidadãos/contribuintes de serem informados sobre se estão a ser 

cumpridos os bons princípios de gestão pública – princípios da legalidade e 

regularidade, da transparência e do uso eficiente dos dinheiros e recursos 

públicos. 

Com a realização e divulgação dos resultados da auditoria financeira à 

Conta Geral, complementada com a execução de auditorias de desempenho 

às entidades ou programas públicos, assentes em princípios gestionários de 

eficácia, eficiência e economia, o CA exerce um controlo externo e 

independente sobre a prestação de contas no sector público, 

proporcionando ao cidadão uma informação qualitativa sobre a execução 

do orçamento público e o uso dos dinheiros e activos públicos. 

Com a intensificação do fenómeno da globalização e as mutações de 

enquadramento externo, acrescidas de um processo interno de acelerado 

crescimento e desenvolvimento social, com implicações na complexidade 

das funções governativas e nos paradigmas de gestão pública e de actuação 

das administrações públicas, novos ou redobrados desafios de auditoria 

pública têm vindo a ser colocados ao CA no sentido de prosseguir a sua 

missão, visão e valores com um elevado sentido de responsabilidade social 

e na qual os residentes da RAEM podem confiar como garante de uma boa 

gestão financeira pública. 

Na base de uma compreensão dos desafios actuais que se colocam à 

auditoria pública e de acordo com os princípios de governança pública, 

recentemente propostos pela INTOSAI e reconhecidos pelas Nações 
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Unidas, o CA está firmemente empenhado em contribuir para uma boa 

governança pública, susceptível de melhorar a Administração Pública no 

sentido de torná-la mais eficiente, transparente e prestadora de contas, 

social e eticamente mais responsável na gestão do erário público e na 

aceitação dos valores e benefícios da auditoria pública. 

A boa governança pública tem subjacente, também, que a 

Administração Pública esteja mais centrada na participação e nos interesses 

dos cidadãos, mais próxima do cidadão aquando da tomada de decisões 

públicas e mais exigente quanto à eficiência, prestação qualitativa e 

exemplaridade de relacionamento e de conduta ética dos servidores 

públicos perante as necessidades colectivas dos cidadãos. 

Compete, por último, ao CA corresponder às expectativas dos 

cidadãos na promoção de uma rigorosa, eficiente e transparente gestão dos 

recursos financeiros públicos e de uma governança ética e socialmente 

responsável na prossecução de objectivos de um desenvolvimento 

sustentável nas dimensões económica, financeira, social e ambiental. 

 

O Comissário, 

________________________ 

Ho Veng On 
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A auditoria à Conta Geral da 

Região Administrativa Especial de Macau 

no âmbito da prestação de contas 

São Tomé e Príncipe, 11-14 de Outubro de 2010 

VI Assembleia Geral da OISC/CPLP 

O Comissário Ho Veng On usando da palavra na Assembleia Geral 
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1. Introdução 

No quadro da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

(RAEM) da República Popular da China e da lei orgânica que o instituiu, 

compete ao Comissariado da Auditoria, órgão independente na estrutura 

política da RAEM, o exercício da auditoria financeira sobre a execução do 

Orçamento do Governo e concomitante elaboração do relatório sobre a 

Conta Geral da RAEM. 

A Conta Geral da Região – como de resto as Contas Gerais de 

qualquer Território, Região ou País - constitui um instrumento fundamental 

de contabilidade pública que representa em síntese a execução do 

Orçamento Geral referente a um dado ano económico. Trata-se, pois, de 

um registo contabilístico, a posteriori, das operações orçamentais de 

receita e despesa, inscritas sob a forma de valores previsionais num 

Orçamento que em devido tempo foi aprovado pela Assembleia Legislativa 

da RAEM. 

Na RAEM, compete ao Governo, sob centralização e coordenação da 

Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) e em consonância com as Linhas 

de Acção Governativa, formular e apresentar a proposta de lei do 

Orçamento à Assembleia Legislativa, órgão com competência própria para 

apreciar e aprovar aquela proposta. A execução orçamental é da 

competência do Governo, sob coordenação e fiscalização da DSF. 

No prazo de cinco meses após a conclusão do exercício económico, a 

DSF apresenta as contas da execução orçamental e balanços anuais ao 

Comissariado da Auditoria para efeitos de auditoria. Nos termos da sua lei 
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orgânica e despachos orientadores sobre a matéria, o Comissariado da 

Auditoria procede à verificação e auditoria das contas e balanços e elabora 

no prazo de nove meses após a conclusão do ano económico anterior o 

relatório de auditoria à Conta Geral. 

O exercício deste controle financeiro das contas públicas é 

complementado com a fiscalização política da Assembleia Legislativa a 

quem incumbe apreciar o Relatório Sobre a Execução do Orçamento 

apresentado pelo Governo, sendo o mesmo instruído com o Relatório de 

Auditoria à Conta Geral. O processo de fiscalização política culmina com 

a elaboração de Parecer de Comissão e aprovação de competente 

Resolução do órgão legislativo. 

2. Concepção e desenvolvimento da auditoria à Conta 

Geral 

Definido em traços gerais o quadro institucional e orgânico em que se 

processa a aprovação, execução, prestação de contas finais e controlo 

financeiro do Orçamento, importa agora precisar em que consiste a 

auditoria à Conta Geral da RAEM e qual o subjacente modelo de relatório 

prosseguido pelo Comissariado da Auditoria para efeitos de divulgação dos 

resultados deste tipo de auditoria. 

A auditoria financeira à Conta Geral inscreve-se na natureza das 

auditorias de controlo externo, independente e sucessivo das contas 

públicas. O controlo é externo e independente por ser realizado por um 

órgão externo à entidade fiscalizada e se desenvolver sem interferências 
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externas. Um controlo de natureza sucessiva, ao contrário de um controlo 

de natureza prévia ou concomitante, incide o seu momento de exercício 

num período posterior à realização das operações financeiras que se 

pretendem auditar. 

No caso em particular, o controlo (auditoria) é efectuado após a 

conclusão da execução do Orçamento e tem por objecto a Conta Geral da 

RAEM, que abrange as contas do Governo e dos serviços e organismos 

que pertencem ao sector público administrativo, incluindo-se neste sector 

as contas dos serviços e organismos dotados de autonomia financeira e as 

contas das entidades com atribuições e responsabilidades no domínio da 

segurança social. 

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 princípios e normas 

de procedimento de auditoria reconhecidas e que devem ser utilizadas 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. 

O desenvolvimento da auditoria à Conta Geral comporta as seguintes 

fases de concepção/execução: (a) estudo prévio, identificação das áreas de 

maior risco e elaboração do plano global da auditoria; (b) avaliação dos 

sistemas de controlo interno e dos potenciais riscos de erro e fraude, 

definição dos programas da auditoria por departamento operacional, 
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incluindo nomeadamente a fixação de objectivos específicos e de 

procedimentos e técnicas; (c) execução das tarefas programadas de 

auditoria, incluindo nomeadamente o exame documental por amostragem, 

a aplicação de testes substantivos ou analíticos; (d) apresentação das 

provas de auditoria recolhidas, avaliação do impacto material dos erros e 

insuficiências contabilísticas apurados e elaboração de relatório preliminar 

dos resultados da auditoria; (e) síntese final dos resultados da auditoria e 

elaboração do relatório de auditoria com a formulação fundamentada de 

uma opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras. 

No balanço global dos resultados da auditoria à Conta Geral, importa 

destacar a importância de se comunicarem aos serviços ou organismos 

sujeitos a auditoria sugestões para a melhoria de procedimentos 

contabilísticos/administrativos apurados como menos correctos no decurso 

dos trabalhos de auditoria, a fim de os mesmos serem ultrapassados num 

futuro próximo. Deste modo, o Comissariado da Auditoria exerce uma 

função pró-activa de contribuir para as melhores práticas de gestão nos 

serviços ou organismos públicos, em lugar de se limitar a uma função de 

mera constatação de erros, omissões ou irregularidades sobre actos 

passados da administração pública. 

Para além do exame (confirmação) das demonstrações financeiras 

integradas, em conformidade com as leis de enquadramento orçamental, 

regime de administração financeira pública e com as políticas 

contabilísticas do regime de contabilidade pública, o Comissariado da 

Auditoria procede a diversas auditorias parciais e intercalares, 

nomeadamente as relativas a: (i) exame das Contas de Gerência de todas 

as entidades com autonomia administrativa ou financeira e controlo dos 
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saldos de caixa e bancários; (ii) verificação das contas do balanço da 

RAEM, nomeadamente das Contas de Tesouro da RAEM; (iii) verificação 

das eliminações das transferências orçamentais entre serviços ou 

organismos no processo de integração da conta central com as contas das 

entidades com autonomia financeira. 

Importa notar que a actuação do Comissariado da Auditoria não fica 

só pela realização de auditorias financeiras, entre as quais se inclui a 

auditoria à Conta Geral da RAEM, mas também envolve a realização de 

outros tipos de auditoria junto dos serviços e organismos, sujeitos a 

auditoria, nomeadamente de auditorias de resultados, auditorias 

específicas, auditorias de sistemas e ainda de auditorias concomitantes, 

estas últimas a desenvolver particularmente na fase de execução de 

investimentos públicos de relevante dimensão financeira e de duração 

plurianual. 

Todos estes tipos de auditoria desenvolvidos pelo Comissariado da 

Auditoria ou em fase de projecto inserem-se no domínio do controlo dos 

princípios e práticas de uma boa governação pública dos dinheiros e 

recursos públicos, nomeadamente exercido através do controlo financeiro e 

da legalidade da execução orçamental e prestação de contas finais 

(auditorias financeiras), mas também através de auditorias decorrentes das 

exigências de uma gestão pública moderna assente em critérios de 

eficiência, eficácia e economicidade (auditorias centradas nos objectivos, 

responsabilidade e qualidade da gestão pública). 
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3. Contributos da auditoria à Conta Geral para uma 

prestação de contas públicas exigente e 

socialmente responsável 

Nas sociedades modernas, a responsabilidade de prestação de 

informação de gestão e de contas “accountability” por parte das 

administrações e gestores públicos deve, pois, corresponder cada vez mais 

às exigências dos cidadãos/contribuintes de serem informados sobre se 

estão a ser cumpridos os bons princípios de gestão – princípios da 

legalidade, da transparência e do uso eficiente dos dinheiros e recursos 

públicos. 

O controlo externo e independente das contas públicas exercido pelas 

Instituições Superiores de Controlo (Comissariados de Auditoria ou 

Tribunais de Contas) assume neste contexto um grande relevo, pois, a 

elaboração e divulgação, por exemplo, de um relatório de auditoria 

financeira confere autenticidade e fiabilidade à informação financeira 

pública. 

Importa ainda no contexto dos princípios e valores de uma Gestão 

Ética e Socialmente Responsável na condução dos negócios das empresas 

privadas, extensível também à gestão dos serviços e recursos públicos, 

nomeadamente nas vertentes da preservação da qualidade de vida 

ambiental e da prevenção da fraude que as auditorias em prospectiva pelas 

Instituições Superiores de Controlo se intensifiquem cada vez mais nestas 

matérias e que contribuam activamente para os desígnios de um 

desenvolvimento sustentável e para a mitigação do fenómeno da 

corrupção. 
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Embora a detecção de erros e irregularidades não seja o objectivo 

principal das auditorias financeiras, o auditor do sector público deve, no 

planeamento e execução dos trabalhos de auditoria, adoptar uma atitude de 

prudência profissional, tendo presente o risco da existência de erros e 

irregularidades e inclusive de fraudes. 

Em particular, no caso da fraude, que se refere a um acto doloso, 

intencional, praticado em proveito do próprio e em prejuízo da instituição, 

importa sobretudo encontrar mecanismos de prevenção da fraude, o que 

passa nomeadamente pela implementação de um sistema de controlo 

interno eficaz que assegure a protecção dos activos, a fiabilidade dos 

registos contabilísticos e a observância das boas condutas de gestão 

pública. 

Importa, por outro lado, explicitar que o paradigma de relatório de 

auditoria à Conta Geral da RAEM, no qual o Comissariado da Auditoria 

expressa uma opinião sobre as demonstrações financeiras do sujeito da 

auditoria, neste caso o Governo e as entidades que integram o sector 

público administrativo, segue em traços gerais os princípios básicos de 

auditoria ao sector público reconhecidos internacionalmente, os modelos 

semelhantes de algumas regiões vizinhas e as normas de auditoria 

aprovadas na RAEM para o sector privado, mas adaptadas ao sector 

público, nomeadamente no que diz respeito aos princípios contabilísticos 

aplicáveis que se devem reportar às Normas do Regime de Contabilidade 

Pública e não às Normas Internacionais de Relato Financeiro. 

Em particular, o regime de contabilidade pública praticado na RAEM 

é o regime de caixa e de compromissos e apenas seis entidades públicas 
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seguem o regime contabilístico de acréscimo (de exercício). As normas 

sobre apresentação das contas públicas – do Orçamento e da Conta Geral – 

estão suficientemente discriminadas e publicadas. 

Neste modelo de relato de auditoria à Conta Geral, o Comissariado da 

Auditoria dispõe de quatro modalidades possíveis para formular uma 

opinião de auditoria: opinião sem reservas, opinião com reservas, opinião 

adversa e impossibilidade de emitir opinião, carecendo as últimas três 

modalidades de uma apresentação clara das razões justificativas. 

Retomando a temática desta intervenção, Auditoria à Conta Geral da 

RAEM no contexto de prestação de contas, importa sublinhar que a 

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

num ciclo de transparência na apresentação das contas públicas e dos 

resultados dos controlos externos e independentes sobre as mesmas. 

Este ciclo de transparência na divulgação das contas públicas e 

respectiva fiscalização inicia-se com a publicação da lei do Orçamento que 

integra o orçamento geral e os orçamentos de cada um dos serviços ou 

organismos do sector público administrativo. Na fase de execução 

orçamental, e de acordo com as leis e regulamentos de natureza orçamental 

ou de administração financeira pública, as alterações ou revisões 

orçamentais e bem assim como os orçamentos suplementares ou alterações 

orçamentais nos serviços e organismos com autonomia financeira são todas 

objecto de publicação oficial. 

No final da execução orçamental são prestadas contas públicas, 

designadamente a Conta Geral da RAEM, por parte da Direcção dos 



 

 15 

Serviços de Finanças do Governo da RAEM, entidade que também elabora 

o Relatório sobre a Execução do Orçamento destinado à Assembleia 

Legislativa. O ciclo orçamental conclui-se com a divulgação do Relatório 

de Auditoria à Conta Geral da RAEM e com a publicação do Parecer e 

Resolução da Assembleia Legislativa sobre a apreciação do citado relatório 

do Governo. 

4. Síntese conclusiva 

Em suma, na auditoria à Conta Geral da RAEM o Comissariado da 

Auditoria concentra o seu objectivo principal na emissão de uma opinião 

(parecer) sobre a legalidade e razoabilidade das demonstrações financeiras 

integradas, em função da sua conformidade com o regime de contabilidade 

pública e na base de as mesmas reflectirem todos os aspectos financeiros 

materialmente relevantes, designadamente quanto aos resultados da 

execução orçamental e situação financeira do Governo e entidades do 

sector público administrativo. 

No decurso do exercício desta fiscalização sucessiva e, eventualmente, 

também através de auditorias operacionais, o Comissariado da Auditoria 

tem presente, de igual modo, a oportunidade de avaliar nas entidades 

sujeitas a auditoria, a qualidade da informação disponibilizada, o 

cumprimento da legalidade e regularidade das operações financeiras, a 

adequação do sistema de controlo interno e a prossecução das boas práticas 

de gestão segundo os princípios da economia, eficiência e eficácia.  
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A conjugação destes dois tipo de fiscalização – financeira e 

operacional - sobre as contas e administrações públicas  proporciona um 

controlo mais rigoroso da disciplina orçamental, da transparência da 

governação pública e do desempenho na gestão dos recursos públicos. 

Concluindo, a Auditoria à Conta Geral da RAEM desenvolvida pelo 

Comissariado da Auditoria, segundo princípios, métodos e técnicas de 

auditoria reconhecidos e qualitativamente exigentes, corresponde ao 

exercício de uma fiscalização financeira externa e autónoma sobre os 

resultados da execução do Orçamento e situação patrimonial do sector 

público que confere credibilidade e fiabilidade à prestação de contas 

públicas e contribui para uma Governação Pública Ética e Socialmente 

Responsável ao Serviço do Bem-Estar da População.
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O papel das instituições superiores de 

controlo num estado de direito 

Timor-Leste, 29 de Junho a 1 de Julho de 2011 
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1. Introdução 

O Estado de Direito funda-se na Constituição – ordenação normativa 

suprema – onde o “primado da lei” encontra a sua primeira expressão e a 

indispensabilidade da consagração da garantia do status jurídico dos 

cidadãos se encontra ancorada nos direitos fundamentais integradores 

dessa mesma ordem jurídica. 

A globalização, a expansão acelerada das tecnologias de informação e 

a transnacionalização de certas problemáticas da vida do homem em 

sociedade, de que constitui um mero exemplo as questões climáticas e do 

ambiente, têm vindo a desafiar os Estados de Direito modernos a alargar 

ou reformular as áreas de intervenção dos governos e administrações 

públicas. Correlativamente, novos princípios, valores e direitos têm vindo a 

integrar e modernizar as respectivas Constituições nas vertentes da 

organização estatal, económica, financeira, social, cultural e ambiental. 

Neste contexto, a existência de uma instituição superior de controlo 

(ISC) externo das Finanças Públicas constitui uma das características 

essenciais da organização e funcionamento político - administrativo de um 

Estado de Direito, o qual, longe se poder considerar imutável no tempo, se 

confronta continuamente com novos desafios para se modernizar e 

repensar algumas das suas funções. 

O controlo financeiro externo da gestão dos dinheiros públicos, por 

instituição independente dos poderes governativos, permite informar o 

órgão legislativo e os cidadãos sobre o modo como estão a ser utilizados 

pelos governantes os recursos públicos. As ISC desempenham, assim, uma 
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função informativa, de controlo e de garante dos direitos e 

expectativas dos cidadãos no que se refere à boa gestão financeira 

pública, função esta muito própria da concepção de valores e princípios 

que enformam um Estado de Direito. 

Um Estado de Direito, que pressupõe uma separação de poderes 

estatais, e onde o controlo externo da governação pública é exercido quer 

por via de uma fiscalização política atribuída ao órgão parlamentar (a 

quem compete nomeadamente apreciar e votar o orçamento do Estado e se 

pronunciar sobre a conta do Estado), quer por via de uma fiscalização 

financeira desempenhada por uma instituição criada e vocacionada 

especificamente para o efeito, externa à Administração e independente do 

Governo. 

Nas sociedades modernas, o controlo financeiro externo tem vindo a 

ser exercido basicamente segundo dois sistemas institucionais e 

organizacionais diferenciados: (i) através de um Auditor Geral, instituição 

independente que assume essencialmente as funções altamente 

especializadas de auditor de contas públicas e de outros recursos geridos no 

sector público ou (ii) através de um Tribunal de Contas, órgão colegial, 

independente, com funções superiores de fiscalização e controlo das 

finanças públicas e poderes jurisdicionais. 

A função jurisdicional do Tribunal de Contas marca a diferença 

principal para o modelo de controlo financeiro externo assente na figura do 

Auditor Geral. Na prática, o poder jurisdicional confere ao Tribunal de 

Contas competências para fiscalizar e tomar decisões sobre a legalidade e 

regularidade das receitas e despesas públicas e práticas de boa gestão 
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financeira e efectivar responsabilidades por infracções financeiras. O 

julgamento da efectivação de responsabilidades por infracções financeiras 

recai sobre quem gere e utiliza dinheiros públicos, independentemente da 

natureza pública ou privada da entidade a que pertença, julgamento do qual 

pode resultar a responsabilização financeira reintegratória e a 

responsabilidade sancionatória. 

Na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), da República 

Popular da China, o modelo institucional de controlo financeiro externo 

adoptado é o de Auditor Geral. O Comissariado da Auditoria (CA) 

funciona como órgão independente na estrutura política da RAEM, goza de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e é liderado pelo 

Comissário de Auditoria. 

Como órgão independente instituído pelo artigo 60.° da Lei Básica da 

RAEM, e em conformidade com a Lei n.° 11/1999 (Lei Orgânica), 

compete ao CA o exercício dos poderes funcionais de auditoria à Conta 

Geral da RAEM e de diversos tipos de auditorias às contas e gestão dos 

“sujeitos a auditoria”, nomeadamente dos serviços e organismos do sector 

público administrativo e entidades que beneficiem de fundos públicos. 

Indiferentemente da forma institucional adoptada de controlo externo 

independente, a Declaração de Lima de 1977 da INTOSAI traçou as linhas 

mestras de controlo das finanças públicas e desenvolveu um conjunto de 

objectivos, de princípios e de recomendações relativos à problemática do 

exercício daquele controlo por parte das ISC. 
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Em particular, merece relevância a recomendação 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 de influências externas”. 

De salientar também que se uma ISC não for efectivamente 

independente, cairá no domínio dos órgãos de controlo interno, não 

podendo designar-se de Tribunal de Contas ou instituição congénere. 

A independência destas instituições - de controlo superior externo – 

funda-se no direito constitucional e em lei que defina a sua orgânica de 

funcionamento e estipule condições de autonomia em relação aos poderes 

executivo e legislativo, nomeadamente em termos de elaboração de 

orçamento próprio, programação das suas actividades e de mobilização dos 

meios humanos, materiais e financeiros adequados ao desempenho eficaz 

das suas atribuições. 

O Estado de Direito constitui, pois, o enquadramento institucional 

básico (premissa essencial) para o exercício de um controlo financeiro 

externo independente por parte das ISC. 

2. Papel desempenhado ou susceptível de ser 

desempenhado pelas ISC no quadro de um Estado 

de Direito 

No essencial, podemos afirmar que o objectivo genérico prosseguido 

pelas ISC - as quais se afiguram como imprescindíveis num Estado de 
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Direito moderno – é o de proporcionar uma melhor Administração das 

Finanças Públicas aos cidadãos que pagam os seus impostos e/ou que 

esperam da Administração Pública uma utilização racional e eficaz dos 

fundos públicos em prol de um desenvolvimento humano, do interesse 

colectivo e bem estar comum. 

O controlo externo independente das ISC relativo à boa 

Administração das Finanças Públicas exerce-se nomeadamente segundo 

os princípios da lei e regularidade, da transparência e da publicitação dos 

actos administrativos e por princípios de eficiência, eficácia e 

economicidade na gestão financeira do erário público. 

O papel das ISC no controlo externo independente das finanças 

públicas no que toca a objectivos específicos tem vindo a ser objecto de 

acrescentos, reformulações e ajustamentos em função de uma mais recente 

concepção de Administração Financeira Pública que no essencial privilegia 

as funções do Estado como regulador, garantidor, accionista e dinamizador 

de iniciativas, em contrapartida de uma menor relevância do Estado como 

produtor e responsável directo pela prestação de bens e serviços de 

interesse público. 

Estas tendências recentes de reformulação das funções do Estado de 

Direito e da moderna gestão financeira pública determinaram um quadro 

complexo de novas formas, áreas e níveis de actuação da Governação e das  

administrações públicas que implicam novos ou reforçados controlos na 

gestão das finanças públicas e, consequentemente, justificam e exigem 

poderes redobrados e novas atribuições da parte das ISC. 
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Assim, o clássico mas ainda importantíssimo objectivo específico de 

controlo das contas públicas por via da auditoria financeira à Conta 

Geral do Estado, documento contabilístico de síntese e analítico dos 

resultados da  execução orçamental do Governo, exige hoje em dia 

desafios acrescidos de auditoria quando confrontados com uma prestação 

de contas orçamentais que nem sempre reflecte toda a realidade da 

actuação financeira ou situação patrimonial do Estado ou que em termos 

qualitativos é insuficiente para avaliar o desempenho de organismos 

públicos a quem foram conferidos poderes de autonomia financeira e 

patrimonial. 

Ganham assim maior relevância no contexto actual os objectivos 

específicos de controlo das finanças públicas que vão para além da 

auditoria à Conta Geral do Estado e que alargam o âmbito da auditoria 

tradicional ao sector público administrativo ao sector público empresarial e 

a todas as entidades, ainda que de direito privado, que de algum modo 

gerem, administrem, recebem ou beneficiem de fundos públicos. 

Em particular, as auditorias de resultados, inicialmente limitadas aos 

organismos do sector público administrativo, ganham hoje em dia uma 

dimensão acrescida e justificam-se pelo objectivo principal de averiguar se 

os dinheiros públicos estão a ser bem gastos onde quer que os mesmos 

estejam a ser despendidos ou por quem os esteja a despender. 

Pretende-se com as auditorias de resultados acrescentar valor “value 

for money” à aplicação dos recursos públicos, devendo estes ser geridos ou 

administrados segundo os critérios de economia, eficácia e eficiência 

para se atingir o melhor desempenho possível na utilização dos dinheiros e 
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valores públicos por parte da entidade gestora responsável, quer seja  

pública, semi - pública ou privada. 

Acresce que as ISC podem utilizar as auditorias de resultados para 

exercer uma função pedagógica junto de todas as partes interessadas 

(stakeholders), nomeadamente através da emissão de um conjunto de 

recomendações que identifiquem as insuficiências de gestão e que 

contribuam para que sejam realizadas poupanças e se registem melhorias 

de desempenho público. 

De realçar ainda o recurso às auditorias de resultados no âmbito das 

Parcerias Público-Privadas (Public Private Partnership ou PPP) que 

espelham uma das novas formas de gestão pública, baseada nas razões 

essenciais de acréscimo de eficiência na afectação de recursos públicos 

escassos e na melhoria de prestação ou satisfação de uma necessidade 

colectiva. 

Caem, por exemplo, no âmbito das PPP os acordos de exploração e ou 

de construção de infra-estruturas e equipamentos nos domínios da saúde, 

educação, ambiente e dos transportes que exigem uma programação dos 

encargos orçamentais e um controlo financeiro plurianual, para além de 

uma definição clara dos objectivos e resultados pretendidos e ainda de uma 

demonstração do “value for money” inerente à escolha da opção de 

parceria público – privada relativamente a outras alternativas. 

A orientação metodológica para o desenvolvimento de auditorias às 

PPP mereceu uma atenção especial da INTOSAI através da publicação 

“Guidelines On Best Practice for the Audit of Risk in Public/Private 
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Partnership”, também conhecida como Metodologia de Controlo dos “5 p”, 

a saber: (i) planeamento do projecto; (ii) processo de contratação; (iii) 

projecto contratualizado; (iv) performance do parceiro público e (v) 

performance do parceiro privado. 

Importa sublinhar em relação às auditorias de resultados às PPP e às 

auditorias de resultados em geral a importância de as pessoas e entidades 

que gerem recursos públicos prestarem informação relevante e atempada 

de gestão e contas “accountability”, de modo a que se torne transparente 

para o parlamento e para o cidadão em geral o modo como são geridos os 

recursos públicos e foram alcançados resultados de gestão segundo os 

critérios de economia, eficiência e eficácia. 

Cabe às ISC e de acordo com os princípios e normas da INTOSAI 

exigir às entidades e responsáveis pela gestão de fundos públicos uma 

gestão eficiente dos recursos, transparência e publicitação de contas e de 

um modo geral uma boa governação, pautada por elevados padrões éticos, 

de desempenho e responsabilidade social. 

Em matéria de controlo externo da prestação de contas públicas e de 

responsabilidade financeira dos gestores e administradores públicos a boa 

governação exige também a sustentabilidade financeira do Estado. 

A recente crise financeira internacional e o elevadíssimo nível de 

endividamento público de um significativo número de países da OCDE 

sugere que cabe aos governos reaquacionarem os seus procedimentos 

públicos de disciplina orçamental e de regulação dos mercados financeiros 

(particularmente no que diz respeito à especulação financeira), havendo 
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nestes domínios matérias que exigirão porventura uma maior intervenção 

de um controlador externo independente tendo em vista incentivar a 

governação pública a ser mais rigorosa quanto aos objectivos de 

sustentabilidade do sistema financeiro nos mercados internacionais e do 

sistema das finanças públicas nos respectivos Estados. 

Importa sublinhar que no recente Congresso de Lisboa da EUROSAI 

foi constatada a necessidade de as ISC possuírem competências mais 

abrangentes no sentido de auditar os reguladores independentes, incluindo 

aqueles que são responsáveis pela supervisão financeira. 

Das novas áreas de intervenção do sector público e de potencial 

actuação mais alargada das ISC importa relevar também, ainda que numa 

fase exploratória, as auditorias ao ambiente que se justificam hoje em dia 

pelo volume considerável de recursos financeiros públicos envolvidos com 

as políticas ou programas ambientais ou pelos significativos impactos 

socioambientais de projectos de investimento de grande envergadura ou 

ainda de actividades económicas pouco amigas do ambiente, e que carecem 

de uma abordagem, controlo e avaliação específicas. 

Face às mutações aceleradas nos tempos actuais de enquadramento 

externo nos domínio das problemáticas ambiental e das alterações 

climáticas que são transversais ao desenvolvimento das sociedades e 

ultrapassam as fronteiras de cada país ou território, as ISC estão 

confrontadas com o desafio de tempestivamente ajustarem as suas 

competências para avaliarem e contribuirem para uma boa governação 

pública na preservação do meio ambiente e bem-estar das populações a 

nível nacional e mundial. 
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Não menos relevante se afigura o papel das ISC na prevenção e 

detecção da fraude e corrupção a nível dos poderes públicos ou em 

actividades que de algum modo envolvam dinheiros ou valores públicos. 

O fenómeno da corrupção que potencialmente ou efectivamente está 

hoje em dia presente na generalidade dos países é susceptível de envolver 

significativos desvios de fundos e valores públicos para outros fins que não 

os do bem comum e de constituir uma ameaça à sustentabilidade financeira 

dos Estados e aos alicerces fundamentais de um Estado de Direito. 

Embora não constituia o escopo principal das auditorias financeira ou 

de desempenho, o apuramento de situações de deficiência organizativa 

(contabilística ou administrativa) potencialmente permissivas à aparição de 

actos de fraude e corrupção, deve ser um aspecto importante a ter em conta 

no desenvolvimento das auditorias, implicando a sua constatação a 

elaboração por parte das ISC de um conjunto de recomendações dirigidas à 

entidade auditada sobre o modo como ultrapassar as insuficiências 

apuradas. Em última instância, e nos casos em que haja indícios de fraude 

ou corrupção, é devida por parte das ISC uma participação dos actos 

indiciadores de tal crime ao competente Ministério Público. 

Entre as recomendações ou medidas preventivas de combate ao 

desperdício, fraude ou corrupção a desenvolver pelas ISC importa realçar o 

reforço da avaliação e acompanhamento do funcionamento dos sistemas de 

controlo interno, uma exigência de rigor e clareza na publicitação dos actos 

públicos relevantes e na prestação de contas (accountability) e a promoção 

de padrões elevados de comportamento ético, da observância da legalidade 
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e dos princípios de boa gestão, transparência, responsabilidade e 

prevalência do interesse público. 

3. Conclusões 

As ISC desempenham uma função informativa, de controlo e de 

garante dos direitos e expectativas dos cidadãos no que se refere à boa 

gestão financeira pública, função esta muito própria da concepção de 

valores e princípios que enformam um Estado de Direito. 

O Estado de Direito constitui, pois, o enquadramento institucional 

básico (premissa essencial) para o exercício de um controlo financeiro 

externo independente por parte das ISC.  A independência destas 

instituições é uma condição fundamental para o cabal desempenho das suas 

atribuições  e funda-se no direito constitucional e em lei que defina a sua 

orgânica de funcionamento e estipule condições de autonomia em relação 

aos poderes executivo e legislativo. 

O objectivo principal prosseguido pelas ISC é o de controlo e 

promoção da boa administração das finanças públicas em conformidade 

com os princípios de cumprimento da lei e de eficiência, eficácia e 

economicidade da gestão pública. 

As atribuições e responsabilidades das ISC devem poder corresponder 

plenamente aos desafios de novas problemáticas sociais, paradigmas e 

práticas de governação pública em sociedades fundadas no Estado de 
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Direito, onde impera o primado da lei e o direito do cidadão ser informado 

sobre a gestão  dos dinheiros e valores públicos. 

As problemáticas do ambiente e alterações climáticas, a 

sustentabilidade das finanças públicas, a eficiência dos gastos do Estado e 

a prevenção e combate à fraude e corrupção fazem parte hoje em dia das 

preocupações das organizações internacionais e dos Governos e cidadãos 

dos Estados de Direito, afigurando-se que nestas matérias as ISC podem 

vir a desempenhar um papel mais interventor e socialmente útil, carecendo 

para isso, porém, de competências mais abrangentes e de meios adequados 

para continuarem a contribuír eficientemente para uma melhor 

administração dos recursos públicos. 

No controlo da eficiência na administração das finanças públicas e da 

boa governação pública, as ISC devem relevar a importância na gestão  

pública contemporânea dos princípios de transparência e rigor no reporte 

de desempenho e prestação de contas (accountability) e na observância de 

elevados padrões de competência, ética e responsabilidade social por parte 

dos gestores públicos. 

Importa destacar também a importância das iniciativas de diversas 

organizações internacionais das ISC, inclusive da Organização das ISC da 

CPLP, no fomento do desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

competências técnicas essenciais ao bom funcionamento das Instituições 

Membros e de que o presente seminário constitui um óptimo exemplo de 

cooperação institucional e troca de experiências profissionais, tendo por 

denominador comum um património linguístico comum. 
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Concluindo, num contexto de mudanças céleres e complexas nas 

sociedades e nos processos de governação pública ancorados num Estado 

de Direito, compete às ISC se adaptarem e se proporem exercer com maior 

abrangência as suas atribuições, de forma responsável, qualitativa, credível 

e pedagógica, em prol de uma eficiente administração dos dinheiros e 

valores públicos e de uma cultura de governação pública íntegra, 

transparente, prestadora de informação de desempenho e contas 

(accountability) e com elevado sentido de responsabilidade social. 
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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 pública e suas implicações na 

auditoria pública 

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. 

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

requisitos da oportunidade, relevância e utilidade social da auditoria 
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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 ética 

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 

de ser oportuno relembrar o marco histórico que constitui a “Declaração 
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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 Ética 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 pública 

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 

públicos 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 pública 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 

público em geral, dos resultados e benefícios sociais das auditorias 
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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. Conclusões 

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. 
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1. Cidadania, boa governação e controlo externo e 

independente das contas públicas 

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 públicas e a resposta das instituições 

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. 
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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 



 

 60 

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 públicos 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. 
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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. Conclusões  

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. 
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A contribuição da governança para 

a melhoria da administração pública e 

o desenvolvimento nacional  

Brasil, 16-19 de Setembro de 2014 

VIII Assembleia Geral da OISC/CPLP 

 

                                       

 As conclusões da presente comunicação do Comissário da Auditoria foram todas 

entregadas na “Declaração de Brasília”. 

O Comissário Ho Veng On proferiu uma comunicação 
na Assembleia Geral 
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1. Introdução 

A rápida transformação das funções do Estado, nomeadamente 

decorrente do progresso tecnológico, de novas problemáticas ambientais e 

da crescente integração mundial das economias e dos mercados por via da 

globalização, introduziu novas realidades e exigências nos processos de 

administração pública e o conceito de governança como alternativo a 

Governo foi sujeito a novas concepções e parâmetros definitórios não só a 

nível académico mas também por parte de grandes organizações 

internacionais, nomeadamente das Nações Unidas, Banco Mundial, OCDE 

e Fundo Monetário Internacional, entre outras. 

A evolução e consciência da importância do conceito de governança 

para referenciar as melhores práticas de administração pública conduziu 

inevitavelmente nas duas últimas décadas à necessidade de se explicitar o 

conceito de boa governança para qualificar a governança que deve servir 

de exemplo ao exercício do poder político e administrativo nos diferentes 

Estados. 

A grave crise financeira de 2008 veio reforçar a compreensão da 

importância da boa governança, perante os maus exemplos de ausência de 

governança ou de deficiente regulação para prevenir ou conter as falhas de 

mercado no funcionamento dos sistemas bancário e financeiro, com 

repercussões internacionais numa crise de crescimento económico, de 

emprego e investimento produtivo nas economias da OCDE ainda não 

inteiramente superada. 
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2. O conceito de boa governança e suas implicações 

na gestão pública e no desenvolvimento nacional 

De acordo com o proposto pela INTOSAI no documento sujeito a 

consulta - INTOSAI GOV 9160 – Enhancing Good Governance for Public 

Assets, Guiding Principles for Implementation, o conceito de governança 

(governance) não deve ser confundido com o de governo, como órgão 

constitucionalmente responsável pela condução da política geral e pelo 

exercício do poder de administração pública num Estado de Direito. A 

governança consiste no processo de tomada de decisões e no processo 

segundo o qual as decisões são implementadas. A governança enquanto 

processo de tomada de decisões e sua implementação envolve não só a 

actuação do governo, mas também outros parceiros ou sectores da 

sociedade, nomeadamente as empresas, as organizações 

não-governamentais, as instituições financeiras, os institutos de 

investigação, os meios de comunicação social e os militares. 

Por seu turno, a boa governança pode ser definida como o exercício 

do poder ou da autoridade – política, económica, administrativa e outra – 

para gerir os recursos e assuntos públicos de um país. A boa governança 

compreende os mecanismos, os processos e as instituições, segundo as 

quais os cidadãos e grupos articulam os seus interesses, exercem os seus 

direitos, cumprem as suas obrigações e medeiam as suas diferenças. 

No documento supra mencionado, a INTOSAI com base em parte nas 

contribuições das Nações Unidas sobre o significado de boa governança 

(nomeadamente da publicada pela Comissão Económica e Social para a 

Ásia e Pacífico das Nações Unidas em 2009 – What is Good Governance?), 
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propõe um conjunto de princípios-chave identificadores de boa governança 

pública, designadamente os relativos a: 

 Accountability (assunção de responsabilidades e prestação de 

contas no sector público); 

 Abertura (transparência no funcionamento das instituições 

públicas); 

 Coerência (na gestão das políticas públicas e entre os diferentes 

níveis de autoridade pública); 

 Consenso-orientado (implica uma mediação entre diferentes 

interesses e sensibilidades da sociedade e uma visão conjunta do 

que é o melhor para o interesse geral da comunidade numa 

perspectiva de longo prazo ou seja de desenvolvimento humano 

sustentável); 

 Eficiência (produção de resultados que vão encontro das 

necessidades da sociedade com o melhor uso possível dos 

recursos disponíveis, não descurando a protecção ambiental); 

 Equidade e inclusividade (uma sociedade que se pretende de 

bem-estar exige que se reparta com equidade os benefícios da 

riqueza criada e que não se exclua ninguém, inclusive os grupos 

mais vulneráveis, das oportunidades de acesso a uma vida 

condigna ou de melhoria da qualidade de vida); 
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 Participação (dos cidadãos, de organizações 

não-governamentais e dos representantes do sector laboral, entre 

outros stakeholders, na preparação, implementação e 

monitoramento das políticas públicas); 

 Capacidade de resposta (a boa governança exige uma tomada de 

decisões em tempo oportuno e no interesse colectivo); e 

 Estado de Direito (a boa governança requer um enquadramento 

constitucional e legal justo e imparcial, com um poder judiciário 

independente e forças de ordem isentas e incorruptíveis). 

Estes princípios de boa governação são essenciais para que os Estados 

e economias de cada país proporcionem um ambiente institucional 

favorável a um processo de desenvolvimento nacional com a participação 

dos cidadãos e para os cidadãos e de uma forma sustentável nas vertentes 

da economia, financeira, social e ambiental. 

A boa governança pública contribui indubitavelmente para uma 

melhor administração pública no sentido de que se torna: 

 Mais transparente e prestadora de contas; 

 Mais cuidada na definição e concertação das políticas públicas e 

na mediação de diferentes interesses sociais; 
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 Mais próxima do cidadão e auscultadora da sociedade civil 

aquando da tomada de decisões públicas, sua implementação e 

monitoramento; 

 Mais ciente do dever de garantir a sustentabilidade das finanças 

públicas e dos sistemas de segurança social de modo a 

salvaguardar ou melhorar as oportunidades de desenvolvimento 

das gerações futuras (equidade intergeracional); 

 Mais atenta aos aspectos equitativos e qualitativos do 

desenvolvimento, nomeadamente de participação de todos na 

criação e benefícios da riqueza produzida e de integração e 

inclusividade dos grupos sociais mais vulneráveis; 

 Mais exigente quanto à eficiência e prestação qualitativa dos 

bens e serviços públicos e no combate à corrupção, evasão fiscal 

e branqueamento de capitais; 

 Mais responsável socialmente e eticamente perante os cidadãos 

quanto às escolhas públicas, tomada de decisões e visão 

prospectiva de desenvolvimento humano e sustentável. 

Os princípios de boa governação pública colocam desafios acrescidos 

ao gestor público cuja actuação ao se balizar por aqueles princípios o torna 

mais responsável quanto ao rigor, transparência, integridade e eficiência 

das opções tomadas, a que acresce o dever de cidadania de prestar contas 
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qualitativas da gestão dos recursos públicos geridos e/ou dos serviços 

públicos prestados. 

Os mesmos ideais de boa governança afiguram-se aplicáveis a todos 

os países ou economias do mundo, independentemente do seu estádio de 

desenvolvimento, e constituem um referencial de princípios na actuação 

das administrações públicas e concomitante gestão do sector público, ainda 

que exercidos por diferentes actores e em diferentes partes do mundo. 

A boa governança pública é susceptível também de vir a relançar 

novas problemáticas nos paradigmas de administração pública, tendo em 

atenção que nos seus princípios (ou virtudes) se encontram valores de 

igualdade de oportunidades, de maior participação dos cidadãos nas 

tomadas de decisão do poder político, de dignificação da vida humana nos 

estratos sociais mais vulneráveis, de sustentabilidade económica, financeira, 

social e ambiental e de equidade intergeracional que se configuram 

transcender as escolhas públicas predominantes no modelo da nova gestão 

pública (new public management) muito concentrado nos valores de 

mercado e na eficiência produtiva. 

Na realidade, a nova gestão pública, enquanto paradigma ainda 

dominante nas economias ocidentais, pretende responder às exigências de 

uma administração pública mais desconcentrada na tomada de decisões, 

funcionalmente e organizacionalmente mais complexa e susceptível de 

melhor se adaptar aos desafios e ameaças da globalização. 

A nova gestão pública assenta ideologicamente num Estado 

garantidor (baseado na ideia dominante das virtudes dos “mercados”), que 
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prevalece relativamente a um Estado social (onde predominam as 

preocupações sociais e de “bem-estar”). O Estado garantidor valoriza os 

princípios de funcionamento dos mercados e da prestação de alguns 

serviços públicos por entidades privadas ou através de parcerias 

público-privadas, tudo em nome da alegada superioridade da eficiência 

produtiva do sector privado versus sector público. 

3. As Instituições Superiores de Controlo e os 

desafios do controlo externo e independente da 

boa governança pública 

A auditoria externa e independente exercida pelas Instituições 

Superiores de Controlo (ISC) é parte integrante da boa governança, tendo 

em atenção o seu papel relevante no controlo das finanças públicas, na 

promoção da transparência e prestação de contas públicas, eficiência, 

economia e eficácia na gestão dos recursos públicos e no suporte de um 

desígnio de desenvolvimento humano e sustentável das economias 

nacionais. 

Confinada inicialmente a sua intervenção pública às auditorias 

financeiras e às auditorias de legalidade e regularidade, o processo 

evolutivo das responsabilidades/competências das ISC tem vindo a 

processar-se num sentido de alargamento da natureza das auditorias bem 

como do objecto das mesmas, perseguindo o seu campo de actuação as 

diferentes áreas de actuação dos poderes públicos e a forma institucional e 

local onde os activos públicos são geridos ou os dinheiros públicos 
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despendidos, o que por vezes exige um novo ou renovado mandato 

nacional e/ou alargamento de competências orgânicas e funcionais. 

No contexto actual, o controlo financeiro externo e de conformidade 

(da legalidade e regularidade) por parte das ISC, ainda que subsista como 

contributo imprescindível ao bom desempenho da gestão dos dinheiros 

públicos nos Estados modernos, é manifestamente insuficiente para cobrir 

os novos aspectos da gestão dos recursos públicos, particularmente dos 

decorrentes da nova gestão pública e muito mais ainda dos emergentes dos 

princípios e práticas da boa governança. 

O reconhecimento das novas exigências e múltiplas facetas de 

administração pública fez com que as auditorias de natureza operacional 

ou de resultados assumissem nas ISC uma prioridade e centralidade na 

avaliação dos méritos da gestão pública, podendo as mesmas serem 

consideradas com um instrumento imprescindível na promoção da boa 

governança. Na realidade, as auditorias de resultados promovem a 

transparência e prestação de contas e a criação de valor (value for money) 

na gestão dos recursos públicos e através das suas 

conclusões/recomendações assumem um carácter pedagógico em prol de 

uma gestão pública com princípios de desempenho assentes na 

economicidade, eficiência e eficácia (os Três Es), a que se podem acrescer 

os critérios de efectividade e de equidade que basicamente têm a ver com a 

forma como são realizados os programas públicos e diferenciada a oferta 

dos serviços em função das necessidades do público-alvo. 

Os benefícios das auditorias operacionais estendem-se às vertentes 

das recomendações de melhores disposições e práticas de controlo interno, 
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às quais não podem ser vistas apenas como um mero instrumento de 

detecção de irregularidades (e de eventual corrupção), mas também como 

um meio de exercer em tempo oportuno uma melhor e mais transparente 

gestão pública ao serviço das partes interessadas (stakeholders) e do 

cidadão em geral. Em particular, compete posteriormente às auditorias de 

seguimento avaliar o grau de cumprimento das recomendações formuladas 

nas auditorias operacionais e aferir sobre os progressos registados no 

desempenho qualitativo da gestão pública do sujeito a auditoria. 

Pelo exposto, a avaliação de desempenho da gestão da coisa pública 

através das auditorias operacionais a cargo das ISC - contribui 

indubitavelmente para uma melhor administração pública e melhor 

conhecimento do cidadão sobre se a aplicação do dinheiro público está a 

ser gerida segundo os princípios da boa gestão financeira e com utilidade 

social (value for money). 

Importa sublinhar que o escopo das auditorias de natureza operacional 

nalgumas jurisdições pode ser alargado às políticas públicas, aos 

programas públicos e a matérias que transcendem o mero foro nacional, 

como as de natureza ambiental, o que se conjuga com um papel mais 

alargado das ISC não só como promotor de uma boa governança nacional 

como também de uma melhor governança transnacional. 

Por seu turno, nos desenvolvimentos mais recentes das problemáticas 

das auditorias vocacionadas para contribuir para uma boa governança 

pública, susceptível de melhorar a administração pública e promover o 

desenvolvimento nacional, merece um particular destaque a realização do 

21.° Congresso Internacional da INTOSAI, realizado em Outubro de 2013 
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na República Popular da China, o qual culminou com a “Declaração de 

Beijing”. 

Em Beijing, foram objecto de debates duas temáticas centrais aos 

desafios actuais de promoção da boa governança pública: auditoria 

nacional e governança nacional (tema I) e o papel das instituições 

superiores de controlo na salvaguarda a longo prazo da sustentabilidade 

das políticas de finanças públicas (tema II). 

Entre as conclusões ou recomendações referentes ao primeiro tema 

importa salientar o reconhecimento do importante papel que as ISC podem 

ter a nível de cada Estado-membro no reforço da boa governança nacional, 

designadamente no que se refere à criação de bases para um 

desenvolvimento sustentável e para uma “vida humana condigna” para 

todos os cidadãos e a nível da comunidade internacional na promoção da 

boa governança global em consonância com a INTOSAI ou suas 

organizações regionais. 

As perspectivas de expansão do âmbito da 

auditoria pública no contexto da boa governança 

pública 

Os recentes desenvolvimentos na actividade das instituições 

superiores de controlo externo têm sido marcados por uma expansão no 

âmbito de incidência das auditorias ou pelo desenvolvimento de estudos ou 

debates em grupos de trabalho nos mais variados domínios da auditoria 
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pública, muitos deles sob a coordenação e iniciativa da INTOSAI e seus 

organismos regionais. 

Em parte, esta nova dinâmica na actividade das ISC surgiu em 

resposta aos desafios e ameaças da crise financeira de 2008, bem assim 

como dos apelos e resoluções das Nações Unidas e outras organizações 

internacionais a uma melhor governança nacional e global que coloque o 

desenvolvimento humano e sustentável no centro das atenções dos 

governantes e responsáveis pela condução das políticas públicas. 

Em particular, as falhas dos reguladores e das agências de notação de 

risco de crédito estão em grande parte na origem da grave crise bancária e 

financeira de 2008, a que acresce o agravamento dos fenómenos de 

corrupção, de evasão fiscal e movimentos ilícitos de capitais ainda não 

suficientemente combatidos e que em parte causam dificuldades 

orçamentais e de sustentabilidade financeira dos Estados modernos. 

Merece um apontamento especial, as recomendações do VIII 

Congresso da INTOSAI referentes ao papel da auditoria pública no que se 

refere à actividade das entidades reguladoras independentes, as quais 

convergem no sentido de as ISC disporem de competências mais 

abrangentes para submeterem à auditoria aquelas entidades, incluindo os 

responsáveis pela supervisão financeira (bancos centrais). Trata-se no 

fundo de sujeitar as entidades responsáveis pela supervisão dos sectores 

financeiro e bancário ao controlo da boa governança através do exercício 

de auditoria externa e independente a cargo das ISC. 
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Os desafios que se colocam às ISC na promoção da boa governança 

no sector público são imensos, atentos os princípios definidores da boa 

governança pública propostos pela INTOSAI. Em particular, desenha-se o 

surgimento de novas orientações ou normas internacionais no campo da 

gestão pública nomeadamente em matéria de promoção da boa governança 

dos activos públicos que constitui um domínio relevante no universo da 

gestão dos recursos públicos (proposta da INTOSAI GOV 9160 –

Enhancing Good Governance for Public Assets, Guiding Principles for 

Implementation). 

Face à nova definição de boa governança e provável aprovação dos 

respectivos princípios, perspectivam-se novas normas internacionais a 

definir pela INTOSAI a cobrir mais campos de actuação dos poderes 

públicos sujeitos a auditoria, à semelhança do proposto recentemente com 

a boa governança dos activos públicos. 

Acresce ainda os desafios à auditoria pública na promoção de uma 

efectiva governança nacional, fundamental para acelerar os progressos das 

Metas do Desenvolvimento do Milénio (MDG’s), na Agenda Prospectiva 

do Pós-2015. Boa governança pública, acesso generalizado a serviços 

públicos básicos de qualidade, existência de instituições capazes de 

garantir o Estado de Direito, a transparência e prestação de contas e a 

participação dos cidadãos e um desenvolvimento humano inclusivo e 

sustentável constituem pedras basilares à condução do objectivo universal 

de “Uma Vida com Dignidade para Todos” no Pós-2015. 
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Os valores e benefícios da participação pública na 

boa governança pública e na auditoria externa 

Num novo ambiente institucional nacional e internacional, modelado 

pelos princípios de boa governança pública defendidos pelas Nações 

Unidas e pela INTOSAI, entre outras grandes organizações transnacionais 

ou relevantes instituições internacionais, a auditoria pública ganha uma 

valorização acrescida no que se refere a um novo paradigma de 

relacionamento entre os cidadãos e os governantes e na resposta pró-activa 

das ISC a uma participação dos cidadãos no controlo financeiro do Estado 

e na boa gestão pública a quem a mesma se destina. 

Na realidade, num Estado e governança pública responsáveis a 

participação do cidadão e de outras partes interessadas (stakeholders) nas 

decisões públicas será susceptível de ser incentivada pelos próprios 

governantes aquando da preparação, implementação e monitoramento das 

políticas públicas ou de programas públicos, competindo às ISC promover 

o exercício pró-activo dos direitos de cidadania. 

À luz da boa governança pública, num Estado responsável e num 

Governo aberto, os servidores públicos devem saber não só respeitar os 

critérios técnicos de boa gestão, como também saber dialogar, auscultar as 

opiniões e comunicar as decisões político-administrativas aos cidadãos, 

competindo às ISC promover uma cultura de cidadania pró-activa nas 

questões de administração pública. 
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4. O papel do Comissariado da Auditoria de Macau na 

promoção da boa governança, na melhoria da 

administração pública e do desenvolvimento da 

Região Administrativa Especial de Macau 

A auditoria pública na Região Administrativa Especial de Macau tem 

vindo a processar-se nos últimos anos num ambiente macroeconómico 

favorável, caracterizado por taxas de crescimento económico médio anual 

de dois dígitos, elevado investimento público e privado, baixíssima taxa de 

desemprego e apuramento de significativos excedentes na balança externa 

de bens e serviços e nas contas orçamentais. A RAEM não dispõe de 

qualquer dívida pública e antes pelo contrário regista uma significativa 

reserva financeira para fazer face aos riscos de uma elevada concentração 

das receitas públicas no sector do jogo e ao acentuado envelhecimento 

prospectivo da população residente. 

Apesar deste ambiente macroeconómico favorável, o Comissariado da 

Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau  (CA)  prossegue 

uma actuação de rigor no controlo da gestão dos recursos públicos e de 

grande exigência quanto à transparência e prestação de contas, ciente das 

suas responsabilidades sociais em promover uma boa governança pública, 

ao serviço dos cidadãos de Macau. 

O CA norteia a sua acção por um conjunto de princípios e boas 

práticas de auditoria que procuram ir ao encontro dos desafios e exigências 

que se colocam às Instituições Superiores de Controlo (ISC) enquanto 

entidades indutoras da boa governança pública, através da prestação de um 

serviço independente nas auditorias à gestão e aplicação de dinheiros e 
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valores públicos. A prestação do serviço de auditoria pública por parte do 

CA processa-se nomeadamente através do controlo financeiro e emissão de 

parecer sobre a Conta Geral da Região Administrativa Especial de Macau 

(RAEM) e da realização de diferentes tipos de auditorias operacionais (de 

resultados ou de desempenho) nomeadamente das dirigidas às práticas de 

gestão nos serviços e organismos públicos “sujeitos a auditoria”, aos 

grandes empreendimentos públicos ainda na sua fase de execução ou à 

eficiência na gestão dos contratos de concessão de exploração de  serviços   

públicos ao sector privado. 

Dos princípios e das boas práticas que norteiam as actividades de 

auditoria do CA de Macau, destacamos, nomeadamente, os seguintes: 

 Princípios éticos e profissionais que servem de referência à 

actuação do CA e expressam-se por uma cultura de integridade, 

transparência, independência, responsabilidade, objectividade, 

compromisso, profissionalismo e inovação; 

 Elevado sentido de responsabilidade social no sentido de 

desempenhar as suas atribuições de uma forma 

informativa/formativa junto dos cidadãos e de garante da boa 

governança dos recursos públicos, levando a cabo uma 

comunicação aberta e oportuna das suas actividades e resultados 

de auditoria, através da publicação e divulgação dos relatórios 

de auditoria na comunicação social e no próprio website; 
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 Qualidade dos processos de auditoria – A realização de 

auditorias tem por referência os padrões e normas de auditoria 

internacionalmente reconhecidas e provenientes da INTOSAI; 

 Elevada qualificação e especialização dos recursos humanos 

numa pluralidade de áreas do saber que possam responder aos 

desafios de auditoria e boa governança pública; 

 Existência de um adequado sistema de controlo de qualidade 

harmonizado com as normas emitidas pela INTOSAI; 

 Uso de sistemas e tecnologias de informação e de 

comunicação, nomeadamente na prestação electrónica das 

contas públicas e no controlo externo operacionalmente 

harmonizado com o controlo interno dos serviços e organismos 

públicos; 

 Cooperação multilateral ou bilateral com instituições 

congéneres de auditoria, nomeadamente do Interior da China, 

com a Região Administrativa Especial de Hong Kong, com os 

países de expressão portuguesa e a Organização das Instituições 

Superiores de Controlo da CPLP, entre outros, tendo em vista 

beneficiar de oportunidades de formação técnica especializada 

ou de intercâmbio de conhecimentos e actualização de saberes 

segundo princípios, normas e práticas de auditoria 

internacionalmente reconhecidas. 
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Actualmente, o CA, a par das auditorias financeiras e das auditorias 

de resultados ou de desempenho, privilegia a realização de auditorias aos 

grandes empreendimentos públicos em curso de execução, os quais por 

envolverem a mobilização de consideráveis recursos públicos – financeiros, 

humanos e naturais, entre outros, - exigem da auditoria pública uma 

particular atenção à eficiência e eficácia da sua gestão pública dado 

estarem em causa a aplicação plurianual de significativos recursos 

financeiros e a qualidade de vida da população no domínio das políticas de 

urbanismo e de transportes colectivos e do meio ambiente. 

Os resultados destas auditorias, cujos relatórios são divulgados aos 

cidadãos, constituem um contributo do CA para a boa governança pública 

na RAEM, nomeadamente através de um conjunto de sugestões dirigidas 

às entidades públicas gestionárias dos projectos no sentido de melhorarem 

os processos de gestão de controlo interno, de risco de derrapagens 

orçamentais, de incumprimento de prazos de execução ou de falta de 

qualidade dos empreendimentos. 

Na base de uma compreensão dos desafios actuais que se colocam à 

auditoria pública, o CA está pois firmemente empenhado em contribuir 

para a boa governança pública, centrada nos cidadãos, na transparência e 

prestação de contas, eficiência na administração pública e sustentabilidade 

do desenvolvimento da Região. 

5. Conclusões 

Em síntese do tema proposto, podemos concluir o seguinte: 
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 Compete às Instituições Superiores de Controlo contribuir para 

uma boa governança pública, susceptível de melhorar a 

administração pública e de proporcionar melhores condições 

para um desenvolvimento humano e sustentável; 

 A auditoria pública à boa governança pública constitui um 

enorme desafio técnico, formativo e organizacional e, 

porventura, de alargamento de mandato para as Instituições 

Superiores de Controlo poderem responder positivamente às 

exigências de um controlo externo e independente em matérias 

de governação abrangentes e subjacentes nos princípios 

(requisitos) definidores da boa governança propostos pela 

INTOSAI; 

 Os princípios de boa governança pública propostos pela 

INTOSAI, os quais derivam em parte das recomendações das 

Nações Unidas formuladas ao longo das últimas décadas, 

advogam o exercício de uma Administração Pública eficiente, 

transparente e prestadora de contas, respeitadora dos princípios 

do Estado de Direito e centrada na participação e interesses dos 

cidadãos, conjugadamente com uma governança ética e 

socialmente responsável na prossecução de objectivos de 

desenvolvimento humano equitativo e inclusivo e sustentável 

nas dimensões económica, financeira, social e ambiental; 

 Este novo enquadramento conceptual e ideário de governança 

pública reforça indubitavelmente a importância e 

responsabilidade das Instituições Superiores de Controlo na 
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promoção da boa governança pública nacional e global e 

potencia um acréscimo no valor e benefícios da auditoria pública 

para os cidadãos, justificando-se, assim, que a mesma temática 

pela sua relevância e acrescida actualidade seja susceptível de 

um continuado e mais aprofundado debate de troca de ideias, 

concepções e boas práticas de auditoria no seio das acções 

futuras da Organização das Instituições Superiores de Controlo 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 


