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PREFÁCIO

A auditoria pública externa e independente exercida pelas 

Instituições Superiores de Controlo (ISC) desempenha um papel central 

nas sociedades modernas de um Estado de Direito, designadamente 

na promoção de uma governação pública eficaz, no controlo do 

desempenho e estabilidade das finanças públicas, na melhoria da 

eficiência e transparência na administração pública e na promoção do 

desenvolvimento sustentável.

Os fins, objectivos, natureza e âmbito das auditorias prosseguidos 

pelas ISC não são de modo algum imutáveis ao longo do tempo e estão 

em grande parte condicionados pelo evoluir do próprio desenvolvimento 

da sociedade e do mundo global, bem como pelas exigências de uma boa 

governação pública sujeita a novos desafios e mudanças nos contextos 

jurídico-institucional, político, económico, financeiro, social, cultural, 

tecnológico, ambiental e de cooperação multilateral.

Em particular, o tradicional controlo financeiro dos dinheiros 

públicos centrado na auditoria financeira à Conta Geral tem dado lugar a 

crescentes necessidades de actuação das ISC no domínio da promoção e 

controlo da boa gestão dos recursos financeiros públicos, nomeadamente 

exercida através de auditorias de desempenho ou de resultados às 

entidades públicas ou a programas que envolvem investimentos ou outros 
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dispêndios públicos. Deste modo, as ISC pretendem assegurar através dos 

princípios de economia, da eficiência e da eficácia (3 E’s) que os recursos 

públicos afectos aos serviços e organismos públicos se encontram a ser 

bem geridos e a acrescentar valor ao dinheiro dos contribuintes.

Por seu turno, dada a sua independência, profissionalismo e 

confiabilidade a Assembleia Geral das Nações Unidas, através das 

resoluções de 2011 e 2014, tem vindo a reconhecer o papel relevante da 

INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Institutions 

e das ISC na promoção de uma utilização mais eficaz e eficiente dos 

recursos financeiros públicos e em benefício do desenvolvimento e dos 

cidadãos, salientando ainda a importância da intensificação da cooperação 

profissional no reforço da capacitação daquelas instituições para promover 

a boa governança nacional e global no pós-2015.

Acresce que a partir de 2015 as exigências de uma boa governança 

se estenderam aos compromissos assumidos com a Resolução das 

Nações Unidas intitulada “Transformar o Nosso Mundo: a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável”, a qual veio introduzir novas 

oportunidades e desafios à auditoria pública no controlo e dinamização da 

capacitação de os governos nacionais em implementarem, monitorizarem 

e avaliarem os progressos dos objectivos de desenvolvimento sustentável 

(ODS) fixados naquela Agenda.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável ambiciona 
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ir ao encontro de cinco grandes desígnios para a vida humana no 

planeta, também conhecidos por 5 P’s: Pessoas, Planeta, Prosperidade, 

Paz e Parcerias. Dever-se-á sublinhar o objectivo global de erradicar 

a fome e a pobreza em todas as suas formas e dimensões e regiões do 

mundo, promovendo um crescimento e desenvolvimento mais inclusivo, 

equitativo e amigo do ambiente.

Na realidade, a implementação dos 17 ODS e a fixação dos 

indicadores e metas nacionais constitui um desafio complexo e 

multidisciplinar nas áreas de governação económica, social e ambiental, 

o qual requer uma conjugação de esforços e responsabilidades numa 

parceria global para o desenvolvimento sustentável, e na qual a INTOSAI 

e as ISC se assumem como instituições especializadas para contribuírem 

para a boa governação nacional e o sucesso da implementação e 

progressos da Agenda 2030, através da promoção de uma administração 

pública eficiente, eficaz, transparente, prestadora de contas e ética e 

socialmente  responsável.

Importa sublinhar que a aprovação nas Nações Unidas da Agenda 

2030 por parte dos 193 Estados-membros mereceu o maior apoio e 

atenção por parte da República Popular da China que prontamente 

reviu e aprovou o Décimo Terceiro Plano Quinquenal, conjugando os 

compromissos da Agenda 2030 com as estratégias de desenvolvimento 

nacional a médio e longo prazo, tendo mesmo formulado para o efeito o 

Plano Nacional da China para a Implementação da Agenda 2030 para o 
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Desenvolvimento Sustentável, o qual constitui uma referência não só para 

as Nações Unidas e países-membros, mas também para o Gabinete de 

Auditoria Nacional da China a quem compete promover a boa governação 

pública e o desenvolvimento nacional sustentável.

Por seu turno, a Iniciativa do presidente Xi Jinping de 2013 

conhecida como “Uma Faixa, uma Rota” (Belt and Road Initiative) pode 

ser considerada como um contributo relevante para a realização dos ODS 

da Agenda 2030. De acordo com Mr. Liu Zhenmin, Subsecretário-Geral 

dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, a Iniciativa 

“Uma Faixa, uma Rota”, em sintonia com a Agenda 2030, emergiu 

como uma das plataformas importantes na cooperação internacional para 

o desenvolvimento. Mais de 140 países e organizações internacionais 

já expressaram o seu interesse em cooperar nesta Iniciativa (dados 

da Conferência intitulada de “Connecting All towards Sustainable 

Development Goals: Optimizing the Development Impacts of the Belt and 

Road Initiative”, de 19 de Julho de 2019, em Nova Iorque). A Iniciativa 

possui, pois, um substancial potencial para contribuir para a realização dos 

ODS e ambiciona conjugar o desenvolvimento prospectivo da China com 

um aprofundamento da cooperação com a comunidade internacional para 

alcançar um futuro mais próspero e partilhado por todos os participantes 

e seus povos num processo de progressivo desenvolvimento conectado e 

global.

Neste novo contexto internacional os desafios que se colocam à 
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auditoria pública são vários e complexos, de entre os quais podemos 

salientar os seguintes: o desafio da auditoria pública de suporte à 

implementação dos ODS e ao sucesso da Agenda 2030; o desafio do 

alargamento de mandato das ISC; o desafio da auditoria pública em 

ambiente digital e o desafio das exigências acrescidas de capacitação 

institucional e de proficiência profissional dos auditores.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável veio 

colocar novos desafios e oportunidades para as ISC, alicerçada nas 

orientações da INTOSAI e na cooperação entre pares, contribuírem para 

a boa governação pública na implementação dos ODS e, desse modo, 

participarem numa parceria global para um planeta mais habitável, 

humano, justo, inclusivo, igualitário, pacífico e sustentável.

Estes novos desafios e oportunidades estendem-se a todas as ISC 

dos países-membros das Nações Unidas, mas obviamente são mais 

exigentes nos países em desenvolvimento que carecem de maiores 

progressos num maior número de indicadores de desenvolvimento 

sustentável e por forma a que nenhuma pessoa seja deixada para trás “no 

one left behind”.

Por seu turno, o desafio da actualização do mandato das ISC tem 

necessariamente a ver com o novo contexto internacional decorrente 

dos compromissos governamentais assumidos com a Agenda 2030 e 

que sugerem a necessidade de realização de um conjunto de auditorias, 
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nomeadamente: (i) de avaliação do grau de preparação dos sistemas 

nacionais à implementação dos ODS; (ii) de desempenho dos programas 

governamentais respeitantes aos ODS; e (iii) de avaliação ou incentivo à 

existência de instituições transparentes, eficientes e responsáveis.

Acresce, por outro lado, a necessidade eventual de se repensar 

o mandato das ISC em função das complexidades actuais no controlo 

da gestão das finanças públicas em ambientes jurídico-económico-

financeiros onde proliferam novas formas de parceria público-privada ou 

de concessão ao sector privado da exploração de actividades, prestação 

de serviços ou de recursos que envolvem, ainda que de forma indirecta, 

dinheiros ou outros activos públicos que devem estar sujeitos ao controlo 

da auditoria pública e da accountabilty destinada aos cidadãos.

Quanto aos desafios da auditoria pública em ambiente digital, 

importa relembrar que o crescente uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) pelo governo e administração pública veio lançar 

novos desafios e responsabilidades à realização da auditoria pública 

num novo ambiente - ambiente digital - em substituição do tradicional 

ambiente documental com suporte de papel. Desta forma, a prestação 

electrónica de informação financeira, análise de segurança da sua 

credibilidade e seu tratamento para efeitos de procedimentos de auditoria 

tem vindo a tornar-se recorrente nas ISC, mas não em todos os países em 

desenvolvimento, com ganhos em termos de eficiência no controlo de 

riscos e apresentação de resultados de auditoria.
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Porém, face às tendências mais recentes de generalização e 

acelerada disponibilidade de grandes quantidades de dados “Big Data” 

por via da Web ou do uso de tecnologias disruptivas, o desafio actual da 

auditoria pública em ambiente digital consistirá em saber gerir as questões 

da segurança e selecção de dados de qualidade para serem processados 

pelos auditores de uma forma profissionalmente eficaz e eticamente 

responsável na realização de auditorias que provavelmente passarão a ser 

exercidas de uma forma mais contínua e em tempo mais próximo do real.

Os três referidos desafios da auditoria pública no século XXI 

convergem todos para o desafio central de capacitação das ISC e seus 

auditores em poderem responder positivamente às novas exigências 

organizacionais, tecnológicas, profissionais e de pluralidade de áreas de saber.

Essencial à prossecução da elevação da capacitação institucional 

das ISC e seus recursos qualificados, assume-se o papel da INTOSAI e 

das suas Organizações Especializadas, como o IDI – Intosai Development 

Initiative ou das suas Organizações Regionais, como a ASOSAI - 

Asian Organization of Supreme Audit Institutions, bem assim como a 

cooperação bilateral ou multilateral entre instituições congéneres de 

auditoria, nomeadamente no caso do Comissariado da Auditoria de Macau 

(CA), com o Gabinete de Auditoria Nacional da China (CNAO – National 

Audit Office of the PRC) e com a Organização das Instituições Superiores 

de Controlo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (OISC/

CPLP), entre outras.
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Em particular, ao longo dos últimos anos o CA de Macau tem vindo 

a beneficiar de uma colaboração estreita com o GAN da China, dirigido 

pela Auditora-Geral Ms. Hu Zejun, nomeadamente nos domínios das 

tecnologias informáticas aplicadas à auditoria e na elevação da formação 

profissional dos auditores, o que contribuiu acentuadamente para a 

melhoria da qualidade e eficácia das auditorias.

De igual modo, o CA de Macau teve oportunidade nos últimos 

dez anos de participar nos eventos organizados pela OISC/CPLP, como 

membro observador, facto que contribuiu relevantemente para beneficiar 

de oportunidades de intercâmbio de conhecimentos e actualização de 

saberes profissionais segundo princípios, normas e práticas de auditoria 

internacionalmente reconhecidas.

Como órgão independente, instituído pela Lei Básica da Região 

Administrativa Especial de Macau (RAEM), o CA através deste seu 

relacionamento externo altamente profissionalizante contribui para 

valorizar a sua missão de controlo e promoção da boa gestão pública na 

RAEM e para reafirmar os seus valores e princípios profissionais, éticos, 

de independência e de responsabilidade social perante as expectativas dos 

residentes e de progresso da Região.

O equacionamento e a reflexão sobre os desafios actuais que se 

colocam à auditoria pública, constitui um exercício precioso para o CA 

prosseguir a sua missão de contribuir para a boa governança pública, 
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centrada nos cidadãos e numa cultura exigente de transparência e 

prestação de contas, eficiência na administração pública e proporcionadora 

de um desenvolvimento sustentável na Região.

HO VENG ON
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1. Introdução

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

contribuem decisivamente para o progresso das sociedades por via do 

controlo e promoção da boa governação dos recursos públicos de que os 

cidadãos são parte primordialmente interessada quer como contribuintes 

desses mesmos recursos, quer como beneficiários de uma administração 

pública que se pretende pautada por princípios gestionários de 

transparência, integridade, eficiência e sentido de responsabilidade social 

em prol de um desenvolvimento sustentável e humanamente equilibrado.

O papel relevante das Instituições Superiores de Controlo na 

promoção da eficiência, prestação de contas (accountability), eficácia e 

transparência na administração pública e no uso dos recursos públicos 

para benefício dos cidadãos, foi reconhecido pelas Nações Unidas, na 

Resolução A/66/209 de 2011. 

O incontornável valor e benefícios da auditoria pública na promoção 

de uma governança pública pautada por bons princípios de gestão do 

erário público e centrada nos cidadãos colocam às ISC responsabilidades 

e exigências acrescidas de independência, de integridade, de eficácia e 

rigor técnico e de controlo de qualidade na realização de auditorias.

Para exercer com independência, eficácia e credibilidade as 

suas responsabilidades de auditor público, as ISC devem observar 

rigorosamente os princípios fundamentais de independência consagrados 
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na Declaração de Lima (1977), reforçada com a Declaração do México 

(2007), nomeadamente quanto à sua independência das entidades sujeitas 

a auditoria e não sujeição a influências externas.

No Congresso de Johannesburg em 2010 foi aprovado um 

enquadramento completo das normas ISSAIs, o que suscitou um acrescido 

interesse da parte da comunidade INTOSAI (International Organization 

of Supreme Audit Institutions) em confrontar o desempenho individual das 

ISC com aquele referencial de normas. 

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

XXI Congresso da INTOSAI, veio reconhecer e ampliar os valores da 

auditoria pública para a boa governança e para os cidadãos. As ISC, com 

um papel fundamental na melhoria da governança nacional e global, são 

incentivadas a adoptar uma atitude pró-activa na adaptação generalizada 

do quadro completo de normas ISSAI. A Declaração apelou também para 

a urgente finalização do SAI - PMF de modo a permitir às ISC medir o 

seu desempenho, bem assim como focar os seus processos estratégicos na 

contribuição para a boa governança e melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos.

Espelhando a legítima expectativa e exigência do cidadão quanto 

à independência, ética e rigor profissional e eficácia no desempenho das 

ISC, a norma internacional sobre o Valor e Benefícios das ISC (ISSAI 12), 

objecto de discussão temática no Congresso da África do Sul e adoptada 

em 2013 no XXI Congresso da INTOSAI em Beijing, veio introduzir um 
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quadro normativo de eixos centrais e de princípios de actuação que devem 

nortear o exercício de uma auditoria pública para que acrescente valor e 

benefícios para os cidadãos. 

Segundo aquela Norma, as ISCs devem nortear as suas actividades 

em torno de três eixos centrais de actuação: 

 • Reforçar a exigência de prestação de contas (accountability), a 

transparência e a integridade do governo e entidades públicas;

 • Demostrar uma relevância operacional continuada para os cidadãos, 

o Parlamento e as outras partes interessadas (stakeholders);

 • Ser um modelo organizacional, liderando pelo exemplo.

Cada um dos três eixos centrais de actuação das ISC é objecto de 

um conjunto de princípios, que no seu conjunto são 12, os quais, por seu 

turno, são desdobrados em várias especificações ou orientações que têm a 

sua proveniência nas normas de auditoria aprovadas pela INTOSAI. 

Importa sublinhar que a norma ISSAI 12 teve uma influência 

marcante no figurino desenhado para a avaliação e mensuração de 

desempenho das ISC. 

Por outro lado a possibilidade de utilização de um quadro completo 

de ISSAIs em 2010 como benchmark para avaliação de desempenho 

das ISC e a exigência dos “Princípios de Transparência e Prestação de 
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Contas” plasmada na ISSAI 20 pesaram na concepção da metodologia 

SAI-PMF. 

Os “Princípios de Transparência e Prestação de Contas” (ISSAI 

20) formulam um apelo às ISC para avaliar e reportar publicamente as 

suas actividades e desempenho, incluindo nomeadamente a possibilidade 

de recorrerem a avaliações externas e independentes para melhorarem a 

qualidade e credibilidade do seu trabalho. 

A metodologia SAI – PMF teve, também, por influência a 

metodologia PEFA – Public Expenditure and Financial Accountability 

(Despesa Pública e Prestação de Contas Públicas) desenvolvida pelo 

Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, União Europeia e 

agências de cooperação europeias com o fim de homogeneizar os 

instrumentos de diagnóstico de gestão das finanças públicas a nível 

mundial. 

Como organização modelo, liderando pelo exemplo, as ISCs devem 

demonstrar aos cidadãos serem instituições confiáveis como supervisores 

da boa gestão dos fundos públicos, e credíveis no sentido de exercerem 

as suas atribuições e responsabilidades com independência, ética 

profissional, transparência e prestação de contas e observação rigorosa 

dos princípios fundamentais, requisitos e padrões de qualidade constantes 

num conjunto significativo de normas de auditoria aprovadas pela 

INTOSAI. 
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Neste contexto, a primeira aproximação ao “Performance 

Measurement Framework (PMF)” foi exposta numa “Concept Note” 

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

aperfeiçoamento da metodologia para avaliação de desempenho das ISC 

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

“Enquadramento para a Medição de Desempenho das ISC” (SAI – PMF), 

apresentada pelo Grupo de Trabalho do Valor e Benefícios das ISC, da 

INTOSAI.

2. Metodologia para a medição do desempenho das ISC: 

objectivo, conceitos, componente mensurável e componente 

de avaliação qualitativa

O object ivo principal  do SAI -  PMF é o de definir  um 

enquadramento global comum (metodologia) para avaliar, medir, 

monitorizar, gerir e informar sobre o desempenho de uma Instituição 

Superior de Controlo (ISC), tendo por referência o conjunto de princípios 

e normas da INTOSAI e outras boas práticas internacionais de auditoria 

externa pública.

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

relevantes no desempenho das ISC. Abrange os aspectos de organização 

e funcionamento interno, de enquadramento externo e os resultados das 

actividades das ISC.
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Para além do objectivo principal acima referido, a aplicação desta 

metodologia para a avaliação do desempenho individual das ISC, é 

susceptível de contribuir para as seguintes finalidades ou objectivos 

específicos:

 • Aperfeiçoar a aplicação dos princípios e normas das ISSAIs e de 

outras boas práticas internacionais de auditoria;

 • Melhorar o conhecimento dos pontos fortes e fracos do desempenho 

da instituição;

 • Aperfeiçoar a capacidade da instituição de promover e fiscalizar 

eficazmente a boa gestão no sector público;

 • Contribuir para que a instituição demonstre credibilidade, eficácia 

e transparência perante os cidadãos, o parlamento e outras partes 

interessadas no seu desempenho. 

A metodologia do SAI- PMF abrange duas componentes que se 

complementam:

	 ■ Uma componente de avaliação quantitativa (mensuração) do 

desempenho da ISC, composta por 22 indicadores (24 no caso das 

ISC que são Tribunais de Contas) e respectivas dimensões que têm 

por referência “benchmark” as normas internacionais de auditoria 

(ISSAIs) e outras boas práticas internacionais.

	 ■ Uma componente de avaliação qualitativa (ou interpretativa) do 
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desempenho da ISC que faz parte de um relatório de desempenho, 

padronizado, onde se tem em conta o ambiente legal e institucional 

de actuação da ISC, a interdependência entre diferentes aspectos do 

desempenho da ISC e a interpretação da pontuação dos indicadores 

e dimensões objecto de mensuração. 

A avaliação quantitativa envolve um conjunto de conceitos 

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

que são imprescindíveis no processo de mensuração do desempenho da 

ISC, designadamente os relativos a domínios, indicadores, dimensões e 

critérios. 

A metodologia do SAI-PMF para efeitos de avaliação quantitativa 

está orientada segundo sete domínios (ou áreas-chave) do desempenho da 

ISC. A repartição do desempenho global por sete domínios, designados 

com as letras de A a G, tem por referência teórica a ISSAI 12, assumindo-

se que o desempenho e os relatórios da ISC (A) para produzirem 

valor acrescentado para os cidadãos dependem da independência e 

enquadramento legal (B), da estratégia de desenvolvimento institucional 

(C), da aplicação correcta e integral das normas e metodologia de 

auditoria (D), das estruturas e directivas de apoio (E), dos recursos 

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

interessadas (G).

Cada um dos domínios contém uma série de indicadores, 

perfazendo um total de 22 (24 no caso das ISC com funções judiciais). As 
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designações dos indicadores reportam-se à ISSAI ou ISSAIs relacionadas. 

Os indicadores abrangem, no mínimo, uma ou quatro dimensões, as 

quais podem conter vários critérios. Os critérios que servem de base à 

pontuação das dimensões resultam directamente das ISSAIs (ou suas 

partes) ou de outras boas práticas internacionais. As pontuações atribuídas 

(de 0 a 4) às dimensões devem basear-se em evidências resultantes da 

confrontação da instituição (benchmark) com os critérios de referência. 

A pontuação do indicador é a que resulta da média das pontuações das 

dimensões que lhe dizem respeito. 

Importa sublinhar que não constitui objectivo do SAI-PMF a 

mensuração de cada um dos sete domínios ou a medição do desempenho 

global da instituição objecto de avaliação. Deste modo, as eventuais 

comparações de desempenho entre as ISC apenas podem ocorrer ao nível 

de indicador e respectivas dimensões. 

A pontuação encontrada para cada indicador não deve ser objecto 

de valorização excessiva, mas antes compreendida no sentido mais 

abrangente do domínio a que pertence e ainda na perspectiva de que 

existe uma interdependência entre indicadores e domínios quanto ao 

desempenho da instituição. Por exemplo, a existência (ou não) de uma 

garantia de qualidade das auditorias de desempenho do indicador ISC-

10 (iii) do domínio D - normas e metodologias de auditoria pode ter 

influência nos resultados das auditorias de desempenho – indicador ISC-

3 do domínio A - relatórios da ISC.
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A avaliação quantitativa dos indicadores e respectivas dimensões 

por domínio é objecto de integração no relatório padronizado de 

desempenho da ISC e constitui indubitavelmente uma base informativa 

fundamental ao desenvolvimento do relatório. Segundo a metodologia 

proposta, o relatório deve proporcionar, também, uma avaliação 

qualitativa ou interpretativa do desempenho da instituição numa óptica 

abrangente, integrada e baseada em elementos objectivos, nomeadamente 

dos referentes às constatações e pontuações dos indicadores. O relatório 

está sujeito a uma declaração de garantia de qualidade por pessoa ou 

pessoas qualificadas não envolvidas na sua produção.

O relatório de desempenho é susceptível também de contribuir para 

uma compreensão mais aprofundada do panorama integrado e estratégico 

do desempenho da ISC e até que ponto a instituição está a prestar um 

serviço de auditoria pública com valor e benefícios para os cidadãos. O 

mesmo relatório procura identificar os factores externos facilitadores 

ou limitadores do desempenho da ISC, bem como as realizações da 

instituição nos últimos anos para melhorar o seu desempenho e caminhar 

no sentido de se tornar um modelo de organização.

Importa ainda sublinhar que o relatório de desempenho dá uma 

atenção especial ao contexto externo da actuação da ISC, incluindo, 

nomeadamente, uma descrição sobre o estádio de desenvolvimento do 

país e seus principais constrangimentos e desafios de desenvolvimento, 

contexto dos mecanismos de governança do país, dos aspectos estruturais 
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do sector público e das finanças públicas e uma descrição do ambiente 

legal e institucional que seja susceptível de influir no desempenho da 

instituição objecto de avaliação.

3. Benefícios e impactos da aplicação do SAI - PMF 

A aplicação da metodologia SAI - PMF na avaliação de desempenho 

de cada ISC é voluntária, competindo a decisão da sua prática e da 

eventual divulgação de resultados ao dirigente máximo da respectiva 

instituição ponderados os benefícios, desafios e eventuais riscos de tal 

decisão. 

O processo de aplicação da SAI - PMF pode ser conduzido por 

auditores especializados da própria instituição objecto de avaliação de 

desempenho (auto-avaliação), por uma avaliação dos pares, ou seja por 

uma outra ISC ou por departamento qualificado da INTOSAI ou ainda por 

uma avaliação externa realizada por agência de cooperação internacional, 

por auditores externos, consultores ou outros peritos.

A aplicação da SAI - PMF comporta benefícios para a instituição 

superior de controlo objecto de avaliação de desempenho, nomeadamente 

dos seguintes:

 • Confrontar a actividade da instituição com o cumprimento dos 

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

externa;

 • Identificar os pontos fracos ou debilidades da instituição nos 

diferentes domínios de actuação e que influem no seu desempenho 

institucional;

 • Elaborar planos estratégicos de desenvolvimento e planos de acção 

com identificação de prioridades e dos pontos fracos a superar no 

sentido de melhorar ou fortalecer o desempenho da instituição;

 • Inculcar uma cultura e prática de exigência e de aprendizagem 

continuada face aos desafios da auditoria pública e das suas 

melhores práticas internacionais, inclusive as de avaliação 

sistemática e divulgação do desempenho da própria instituição;

 • Proporcionar um melhor conhecimento do desempenho comparativo 

e evolutivo da instituição tendo por referência os relatórios de 

desempenho dos seus pares e/ou os relatórios de desempenho da 

própria instituição em diferentes períodos de tempo. 

Os impactos potenciais a médio e longo prazo da aplicação do SAI - 

PMF podem situar-se na esfera dos 3 eixos principais de actuação das ISC 

constantes na ISSAI 12 e que se interligam com os critérios de avaliação 

de desempenho da instituição segundo o SAI - PMF.

Nesta perspectiva, diagnosticados os pontos fortes e fracos da 
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ISC, poderá haver lugar a um incremento da capacitação da instituição 

em reforçar a responsabilidade, transparência e integridade do 

governo e entidades do sector público, bem como a de demonstrar uma 

relevância continuada da ISC aos cidadãos, parlamento e outras partes 

interessadas. 

Acresce que a avaliação de desempenho segundo o modelo SAI 

- PMF é susceptível de dar indicações à instituição avaliada sobre 

quais os aspectos de funcionamento e de operacionalidade que importa 

melhorar para ser uma organização modelo, liderando pelo exemplo, 

nomeadamente nas vertentes de boa governação, transparência, conduta 

ética, prestação de contas às partes interessadas, rigor na qualidade do 

serviço de auditoria prestado e capacitação em formar competências 

mediante o incentivo à aprendizagem e intercâmbio de conhecimentos.

4.	 Desafios	e	riscos	da	aplicação do SAI - PMF

Conforme o exemplificado, a aplicação do SAI - PMF comporta 

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

prospectivo, mas também envolve desafios e riscos em função das 

características próprias da instituição, sua envolvente externa e estádio de 

desenvolvimento, bem assim como das opções quanto à aplicação daquela 

ferramenta.

Os desafios futuros que se colocam à aplicação do SAI - PMF 
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pelas ISC são múltiplos e identificáveis, de entre os quais destacamos os 

seguintes:

	 • Assegurar que a metodologia proposta SAI - PMF é efectivamente 

aplicável a todas as ISC, independentemente dos contextos 

e especificidades, e que o relatório de desempenho, sujeito 

necessariamente a exigente controlo de qualidade, passe a constituir 

um instrumento precioso de informação para capacitar o futuro 

desempenho das ISC;

	 • Gerar um conjunto significativo de ISC líderes na aplicação do 

SAI - PMF e de quadros altamente qualificados na condução dos 

processos de avaliação do desempenho das ISC, que desencadeiem 

um processo de crescente uso daquela metodologia entre os pares e 

tornem a sua prática sistemática numa referência global de auditoria 

pública no contexto dos membros da INTOSAI;

	 • Sustentar um elevado padrão de qualidade e de relevância da 

metodologia SAI - PMF, de modo que as ISC a possam utilizar 

como instrumento de referência para aferir dos seus progressos de 

desempenho e a sua adaptabilidade a novos desafios de governação 

pública, tendo sempre presente o valor e benefícios das ISC para os 

cidadãos. 

Porém, a publicitação dos resultados do relatório de desempenho 

comporta riscos, nomeadamente, os resultantes da confrontação da 
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avaliação de desempenho da instituição com os resultados de outras ISC 

melhor posicionadas, o que pode afectar a credibilidade da ISC perante 

os cidadãos e outras partes interessadas. Porém, esta situação deve ser 

prevenida com acções de divulgação dos objectivos e utilidade interna 

e externa desta metodologia, na segura convicção de que a confiança do 

público na instituição saem reforçadas quando a mesma é transparente 

ainda que não perfeita.

5. Conclusões 

Em síntese, a avaliação de desempenho da ISC segundo a 

metodologia SAI - PMF permite: 

 • Traçar um quadro geral interpretativo do seu meio envolvente 

de actuação, dos seus pontos fortes e fracos organizacionais e ou 

operacionais, e dos desafios e perspectivas de desenvolvimento 

futuro da instituição quando confrontada com os princípios, normas 

e melhores práticas internacionais de auditoria pública. 

 • Contribuir para o reforço da capacitação, exemplaridade e 

credibilidade das ISC no exercício de uma auditoria pública que se 

ambiciona proporcionadora de valor acrescentado para os cidadãos.

O papel do Controlo Externo na
Gestão Financeira Pública em Tempos de Crise

Sessão solene de abertura da IX Assembleia Geral da OISC/CPLP

Luanda – Angola, 14-15 de Setembro de 2016
IX Assembleia Geral da OISC/CPLP
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1. Da crise financeira de 2008 à crise actual de crescimento 

global

Desde longa data, as crises financeiras têm sido um fenómeno 

recorrente nos ciclos evolutivos do sistema capitalista global. A crise 

financeira de 2008 foi uma das mais severas desde a Grande Depressão 

de 1930, não só em termos de desestabilização ou quase paralisação 

dos mercados financeiros mas também pelos seus gravíssimos efeitos 

macroeconómicos e sociais na economia global.

O sistema financeiro, as suas instituições e produtos financeiros, 

cresceram de forma sobredimensionada, complexa e não inteiramente 

controlada pelos reguladores e supervisores. O controlo interno nas 

instituições financeiras e as próprias agências de notação risco falharam 

em termos de rigor na avaliação dos riscos assumidos na concessão de 

crédito e sofisticação dos produtos financeiros. O sistema de prémios 

de gestão baseado nos resultados financeiros de curto prazo revelou-se 

prejudicial para a boa governação do sistema financeiro num horizonte 

gestionário de médio e longo prazo.

O paradigma financeiro neoliberal de que os mercados tendem a se 

equilibrarem mostrou-se completamente equivocado e responsável pela 

crise financeira de 2008. Tal paradigma, próprio de um fundamentalismo 

de mercado, desencorajou os reguladores de assumirem as suas 

responsabilidades e permitiu por omissão que confiassem desmedidamente 
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nos mecanismos de mercado para corrigir os seus excessos.

A estabilidade do sistema financeira é da responsabilidade dos 

governos e bancos centrais através de uma adequada regulação e 

supervisão dos mercados financeiros e das instituições financeiras. 

Contudo, a excessiva dimensão de algumas instituições financeiras, e o 

seu temível impacto na economia real fragilizam o poder de regulação 

efectiva por parte dos governos e bancos centrais, com consequências, por 

vezes, na mobilização de dinheiros públicos para fazer face a necessidades 

de recapitalização inclusive em entidades de natureza privada.

Relativamente à grave crise financeira de 2008 podemos ainda 

associar matérias sensíveis de natureza financeira transnacional 

combatidas por organizações internacionais mas ainda não cabalmente 

solucionadas, tais como a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro, a 

corrupção e a movimentação ilícita de capitais avultados para centros 

offshore, fenómenos financeiros não dissociáveis da instabilidade 

financeira global e de desequilíbrios orçamentais e excessivo 

endividamento de algumas economias.

2. Da crise actual de crescimento global

Apesar de decorridos cerca de oito anos desde a crise financeira 

sistémica de 2008, a economia global permanece numa fase de 

crescimento económico anémico e longe de uma recuperação económica 



37

sustentada e generalizada. As estimativas de 2016 e as perspectivas para 

2017-20181, apontam para a prossecução de um crescimento muito lento 

na generalidade das economias avançadas e para um menor ritmo de 

crescimento agregado nas economias emergentes, incluindo a economia 

chinesa que ainda assim se projecta como uma das mais dinâmicas do 

mundo com taxas de expansão real do PIB da ordem de 6,5 por cento ao 

ano, mais de três vezes superior à média das economias avançadas. 

Por seu turno, as economias em desenvolvimento no seu conjunto 

deverão continuar a registar um ritmo de crescimento económico 

relativamente modesto e aquém do potencial desejável para atingirem 

as metas da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030, 

nomeadamente as que se referem à redução dos níveis de pobreza e de 

aproximação ao rendimento per capita das economias desenvolvidas. Em 

particular, as economias em desenvolvimento exportadoras de petróleo 

e de outras matérias-primas têm sido particularmente atingidas por uma 

quebra acentuada da procura externa global e por uma drástica descida 

das cotações internacionais, com implicações sérias nas balanças de 

pagamentos e desequilíbrios das contas públicas.

Neste contexto global, de menor criação de riqueza e de maiores 

dificuldades em gerar receitas públicas para cobrir as necessidades de 

despesa corrente e investimento público, um número considerável de 

economias tendem a apresentar défices orçamentais mais elevados e a 

1 Global Economic Prospects – Divergences and Risks (June 2016, World Bank Group). 
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recorrer a um maior endividamento público, o que é susceptível de colocar 

problemas de sustentabilidade das finanças públicas e de desenvolvimento 

económico e social a médio e longo prazo. 

A aparente alternativa consiste em dar prioridade às políticas de 

equilíbrio orçamental, o que implica em extremo reduzir o nível de 

despesa pública em função da receita pública efectiva ou em limitar 

o défice orçamental a uma percentagem do PIB, mas neste caso as 

designadas políticas de contenção da despesa ou de austeridade podem 

por em causa as necessidades reais do país em termos de desenvolvimento 

educacional, saúde, segurança social, infra-estruturas básicas e 

preservação ambiental, aspectos que se afiguram mais críticos nas 

economias subdesenvolvidas.

Em qualquer das referidas e legítimas opções governativas, importa 

sublinhar que a sustentabilidade financeira não deve constituir a finalidade 

última da governação, mas antes sim deve ser encarada como um meio 

extremamente importante, senão mesmo imprescindível, para atingir o 

objectivo final de desenvolvimento humano e sustentável nas vertentes 

económica, social e ambiental.

Riscos de agravamento de desequilíbrios orçamentais e financeiros 

constituem pois uma preocupação presente na generalidade das economias 

avançadas e das economias em desenvolvimento e emergentes dado que 

a instabilidade financeira global, ainda em parte derivada das ondas de 

choque da crise sistémica de 2008, conjugada com a crise de crescimento 
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da procura global na generalidade das economias avançadas continuam 

a afectar o investimento, o emprego, a criação de riqueza (PIB) e o 

comércio internacional.

A crise financeira global trouxe consigo a necessidade de mais e 

melhor regulamentação nacional e internacional dos mercados financeiros, 

de clarificação e responsabilização das instituições financeiras, dos 

reguladores e agências de notação de risco e ainda de uma mais intensa 

cooperação e regulamentação internacional no combate à crescente 

tendência de concentração da riqueza em “paraísos fiscais”, responsáveis 

em parte por uma considerável evasão fiscal e escassez de receitas fiscais 

sobre o rendimento e património não só nas economias avançadas, mas 

também em muitas outras economias do mundo. 

Por último, existem riscos ou incertezas acrescidas para a retoma 

mundial derivados da instabilidade nos mercados financeiros, conflitos ou 

ameaças geopolíticas, migração massiva para a Europa, impacto da saída 

da Grã-Bretanha da União Europeia, erosão de confiança na eficácia das 

políticas monetárias de baixíssimas taxas de juro e, em última instância, 

existem riscos de reacendimento de políticas proteccionistas.

3. O papel do controlo externo na promoção da boa gestão 
financeira	pública

Desde o início do século XXI, com a globalização dos mercados e 
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as exigências dos cidadãos por sociedades mais transparentes, eficientes 

e socialmente mais responsáveis, assistiu-se por parte da INTOSAI 

(International Organization of Supreme Audit Institutions) a um repensar 

do papel das instituições superiores de controlo na promoção da boa 

governança, nomeadamente no que diz respeito à área das finanças 

públicas objecto da presente temática.

Em particular, a crescente integração dos mercados financeiros 

e das economias, o excessivo apuramento de défices orçamentais e 

avolumar do endividamento público nalguns países ou regiões, os efeitos 

dramáticos e ilações da crise financeira global de 2008 e o actual ritmo 

de crescimento lento da procura mundial, apesar das baixíssimas taxas 

de juro prosseguidas pelos principais bancos centrais, constituem novos 

desafios para as ISC no sentido de aperfeiçoarem o controlo externo e 

independente e promoverem a boa governança nacional e global. 

Na realidade, as ISC não devem nem podem ficar indiferentes 

às dificuldades de crescimento, desenvolvimento e de sustentabilidade 

financeira nos diferentes países ou regiões do mundo, particularmente em 

períodos de crise financeira e/ou de insuficiente crescimento económico 

onde as exigências de boa gestão dos recursos financeiros públicos 

(necessariamente ainda mais escassos) se fazem sentir com maior 

acuidade. 

Face à dimensão e gravidade da crise financeira de 2008, com sérias 

implicações nas finanças públicas nas economias individuais e global, a 
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INTOSAI através de um grupo de trabalho específico – INTOSAI Task 

Force Global Crisis – Challanges for SAIs, examinou e concluiu pela 

necessidade de uma actuação mais activa das ISC em prol de uma boa 

governança do sistema financeiro, nomeadamente no que se refere à 

introdução ou intensificação de auditorias sobre a transparência e rigor 

na prestação de contas por parte das instituições financeiras, sobre a 

intervenção dos poderes públicos e mobilização de recursos financeiros 

públicos em processos de recapitalização bancária, e sobre a necessidade 

de uma melhor e mais efectiva supervisão e regulação das instituições 

e actividades financeiras, incluindo novas formas de cooperação e 

coordenação a nível internacional face à crescente e aprofundada 

integração dos mercados financeiros.

Todos estes novos desafios de auditoria externa e independente ao 

sector financeiro carecem de um mandato claro e explícito por parte das 

autoridades nacionais competentes e em consonância com a respectiva 

legislação de enquadramento financeiro, a que acresce o desafio de 

formar os recursos humanos competentes para o exercício destas novas 

responsabilidades da auditoria pública.

Mais recentemente, a sustentabilidade das finanças públicas e 

o papel das ISC foi objecto de debate e de reporte na “Declaração de 

Beijing” relativa ao XXI Congresso da INTOSAI, realizado na capital 

chinesa em Outubro de 2013. 

Na realidade, ao consagrado e imprescindível controlo externo das 
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contas públicas finais (auditoria à Conta Geral do Estado) e às típicas 

auditorias financeira, de desempenho e de conformidade, acrescenta-

se uma visão mais abrangente e integrada do controlo externo da gestão 

financeira pública por parte das ISC. Esta visão ou ambição envolve no 

fundamental o conceito de sustentabilidade das finanças públicas.

A sustentabilidade das finanças públicas diz respeito à capacidade 

de cada governo nacional respeitar os compromissos financeiros do 

presente e futuro sem transmitir um excessivo endividamento às gerações 

futuras.

Na realidade, a auditoria à Conta Geral e as auditorias às entidades 

públicas sobre a legalidade, regularidade e gestão adequada dos recursos 

públicos com critérios de eficácia, economicidade e eficiência não são 

suficientes para aferir da sustentabilidade das finanças públicas no 

horizonte temporal de longo prazo, ainda que a primeira (auditoria à Conta 

Geral) possa (deva) incluir informação detalhada sobre endividamento 

público (ou sobre as reservas financeiras no caso das economias com 

excedentes orçamentais acumulados, como é o caso de Macau).

A análise de sensibilidade e risco do stock de endividamento 

público pressupõe não só informação sobre o passado financeiro, mas 

também exige a projecção das contas públicas em diferentes cenários 

macroeconómicos e situações de risco, nomeadamente a que deriva 

de uma excessiva concentração da receita fiscal numa só actividade 

económica, como, por exemplo, a de extracção e venda de petróleo.
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Importa ainda em matéria de endividamento público ter em 

consideração as responsabilidades governamentais decorrentes de 

garantias prestadas a favor de empresas públicas ou de outras entidades 

e também as que possam decorrer de parcerias público-privadas ou de 

contractos de empréstimo celebrados numa divisa externa susceptível de 

grande valorização face à divisa nacional.

As ilações retiradas da crise financeira global e da crise económica 

do início do século XXI sublinham a importância estratégica dos governos 

em manterem saudáveis posições financeiras em ordem a criar condições 

favoráveis ao crescimento económico, emprego e bem-estar social.

Entre as virtudes do planeamento estratégico das finanças públicas 

sobressai notoriamente a eventual opção política por uma maior 

diversificação económica a médio e longo prazo para evitar os riscos de 

uma excessiva dependência fiscal numa só receita pública.

Através de independentes e consistentes auditorias externas, as 

ISC podem contribuir para que sejam alcançadas políticas financeiras 

sustentáveis no médio-longo prazos, salvaguardando o interesse público e 

reforçando a governança nacional.

Porém, a realização de tais auditorias é susceptível de envolver 

um mandato específico para a ISC em concordância com a legislação de 

cada país ou região. Importará ainda ter em consideração a capacidade da 

ISC em promover e participar activamente na elaboração de legislação 
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e regulamentação da informação financeira imprescindível ao correcto 

conhecimento da dívida pública, sua projecção e cenarização de riscos.

No passado recente, a INTOSAI tem elegido a gestão da dívida 

pública como um dos aspectos essenciais da boa governança das 

finanças públicas, tendo para o efeito publicado uma série de Normas 

Internacionais para as Instituições Superiores de Controlo para referência 

de avaliação e controlo da dívida pública (ISSAIs 5140 a 5450).

Ao contrário da generalidade das economias do mundo, a Região 

Administrativa Especial de Macau, da República Popular da China 

(Macau) não detém qualquer dívida pública e, antes pelo contrário, 

acumula excedentes orçamentais sob as forma de reservas financeiras 

desde praticamente a implementação da Região no final do século XX, 

excedentes esses que derivam em grande parte das receitas fiscais sobre 

a actividade do jogo em casinos, enquanto a generalidade das empresas 

e das famílias beneficiam de uma baixa tributação fiscal quer a nível de 

impostos sobre o rendimento quer a nível de impostos sobre a transacção 

de bens e serviços.

Tal situação financeira não significa contudo que o Comissariado da 

Auditoria de Macau não esteja vigilante dos bons princípios e práticas de 

gestão de recursos públicos, inclusive das reservas financeiras, e atento às 

questões de sustentabilidade financeira a médio e longo prazo decorrentes 

da excessiva concentração das receitas públicas numa só actividade 

económica e dos cenários demográficos e ainda sensível e pró-activo em 
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defesa dos bons princípios de adequado planeamento e execução rigorosa 

dos empreendimentos públicos mobilizadores de elevados recursos 

financeiros públicos.

No actual momento, vive-se um processo de ajustamento em 

baixa das receitas fiscais sobre o jogo, sobretudo das provenientes dos 

visitantes do interior da China, sem que tal tenha tido implicações ao 

nível do emprego e da qualidade de vida da população residente, e ainda 

relativamente aos equilíbrios orçamentais que se mantêm mas com uma 

dimensão excedentária bem menor.

A actuação das ISC na promoção da estabilidade financeira, ganha 

especial acuidade em tempos de crise, podendo envolver as auditorias 

à governação financeira, com a finalidade de estabelecer e melhorar o 

enquadramento institucional orçamental e financeiro e os padrões de 

reporte financeiro, de modo a apresentar fidedignamente o desempenho 

financeiro e a posição financeira do governo.

Em tempos de crise, importará aperfeiçoar e intensificar as 

auditorias de desempenho às finanças públicas, incluindo as relativas à 

gestão do endividamento público, em ordem a encorajar a sustentabilidade 

fiscal a médio e longo prazo associada à boa governação.

Tal como já foi referido, as auditorias à dívida pública, devem 

ter em consideração os compromissos directos assim como outras 

responsabilidades e contingências financeiras, com o objectivo de 
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identificar questões e riscos na gestão e desenvolvimentos expectantes na 

dívida soberana e défices orçamentais.

Na preparação orçamental das contas públicas, atentos os cenários 

macroeconómicos e as prioridades sectoriais de governação, competirá 

às ISC promover junto do governo um planeamento das contas públicas 

a médio e longo prazo a fim de melhor informar o poder legislativo, o 

cidadão comum e outros parceiros sociais sobre os pressupostos e efeitos 

financeiros das políticas comprometidas nomeadamente nas áreas sociais 

da saúde, educação, segurança e assistência sociais, as quais são sensíveis 

a factores diversos de natureza demográfica, riscos de saúde pública, 

mudanças climáticas e desastres naturais entre outros.

Importará também em tempos de crise, reforçar as auditorias aos 

grandes projectos de investimento público, de duração plurianual, ainda 

nas suas fases de planeamento ou de execução intercalar tendo em vista 

uma eficiente gestão dos recursos financeiros públicos, necessariamente 

mais escassos e difíceis de mobilizar nestes períodos. A escolha e 

decisão do investimento público é da competência do Executivo, mas a 

oportunidade da sua realização e o balanço dos seus custos/benefícios 

devem sempre acompanhar a memória justificativa do empreendimento, 

bem assim como a mesma deve ser acompanhada por uma completa 

projecção dos seus encargos financeiros plurianuais, calendários e acções 

de realização do projecto e eventuais riscos de derrapagem.

Será porventura também oportuno, em tempos de crise, reforçar 
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a auditoria de conformidade nos domínios fiscais, no cumprimento da 

legislação orçamental e da transparência de processos e prestação de 

contas nas diferentes fases do processo orçamental desde o planeamento, 

aprovação, execução, alterações e apresentação das contas finais. Em 

todas as fases do processo orçamental o controlo interno dos actos de 

gestão e dos procedimentos administrativos assume-se como um factor-

chave à boa gestão pública em tempos normais e ainda mais em tempos 

de crise, competindo às ISC promover a sua eficaz implementação junto 

dos serviços e organismos públicos.

Por último, em sintonia com as recomendações da INTOSAI na 

“Declaração de Beijing” de Outubro de 2013, as ISC em períodos de crise 

deverão privilegiar a condução de auditorias que permitam avaliar no 

seu conjunto a transparência, eficiência e sustentabilidade das políticas 

financeiras públicas que promovam o desenvolvimento económico e bem-

estar social e ambiental de cada país ou região.

4. Conclusões

O papel do controlo externo na gestão financeira pública em 

tempos de crise assume-se como crucial na promoção da boa governação 

dos recursos financeiros públicos necessariamente mais limitados 

nestes períodos e por consequência sujeitos a maiores exigências de 

racionalidade económica nas opções governativas e de eficiência, eficácia 

e economicidade nos gastos públicos e respectiva disciplina orçamental.
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O papel da auditoria pública externa e independente deve 

ser reforçado e aperfeiçoado em tempos de crise na promoção e 

acompanhamento da boa governança no sector financeiro, servindo 

de referência os trabalhos e conclusões da INTOSAI sobre as causas 

e implicações da crise financeira global de 2008 e respectivas 

recomendações para os poderes públicos e possíveis formas de actuação 

das ISC, as quais nalgumas jurisdições carecem de um mandato claro e 

explícito para o efeito.

Os desafios de auditoria externa às finanças públicas em situações 

de crise financeira e económica global prendem-se também com a 

auditoria à sustentabilidade financeira, para além das consagradas 

auditorias à Conta Geral e típicas auditorias financeiras, de conformidade 

e de desempenho aos organismos e gestão dos recursos públicos.

A sustentabilidade das finanças públicas e o papel das ISC foi 

objecto de debate e de reporte na “Declaração de Beijing” relativa ao 

XXI Congresso da INTOSAI (INCOSAI) realizado na capital chinesa em 

Outubro de 2013, documento-chave de referência para uma visão mais 

abrangente e integrada do controlo externo da gestão financeira pública.

O conceito de sustentabilidade das finanças públicas é essencial 

à boa governação nacional e global e deve ser compreendido como 

a capacidade de cada governo nacional respeitar os compromissos 

financeiros do presente e do futuro sem transmitir um excessivo 

endividamento às gerações futuras.
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O controlo externo na gestão financeira pública em tempos de 

crise deverá privilegiar a condução de auditorias que possibilitem avaliar 

a transparência, eficiência e sustentabilidade das políticas financeiras 

públicas que promovam o desenvolvimento económico e bem-estar social 

e ambiental da presente e futuras gerações.
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1. A Agenda 2030 das Nações Unidas e os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

O ano de 2015 constitui um marco histórico na Agenda das 

Nações Unidas na promoção do desenvolvimento sustentável à escala 

nacional, regional e global e no horizonte dos próximos 15 anos. A 

Resolução intitulada “Transformar o Nosso Mundo: a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável”, foi aprovada na Cimeira Sobre 

o Desenvolvimento Sustentável, em 25 de Setembro de 2015, em Nova 

Iorque, sede da organização, por todos os 193 países-membros das Nações 

Unidas. 

Cerca de três décadas antes, na Comissão Mundial para o Ambiente 

e Desenvolvimento das Nações Unidas, o Relatório Brundtland “O 

Nosso Futuro Comum” de 1987, sugeriu o conceito de desenvolvimento 

sustentável que ainda hoje se mantém popularmente conhecido e 

plenamente actual.

O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que preenche 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações em satisfazer as suas próprias necessidades.

A nova Agenda compreende um conjunto de 17 Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas que pretendem 

transformar o planeta em que vivemos nos próximos 15 anos num 

local mais habitável, humano, justo, inclusivo, igualitário, pacífico 
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e sustentável. O compromisso da Agenda é, pois, o de atingir um 

desenvolvimento sustentável a nível local, regional e global e nas suas 

três dimensões de sustentabilidade - económica, social e ambiental - que 

devem ser conjugadas de uma forma balanceada e integrada.

A Agenda 2030 foi aprovada por todos os países-membros da 

ONU e é aplicável a todos, embora tomando em linha de consideração as 

diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento 

e respeito pelas políticas e prioridades nacionais. Os objectivos e medidas 

nele definidos são universais e visam resolver as necessidades das pessoas 

quer nos países desenvolvidos quer nos países em desenvolvimento e no 

pressuposto de que ninguém deve ser deixado para trás “no one left behind”. 

A nova Agenda para o Desenvolvimento Sustentável é uma solução 

de continuidade, mas revista, ampliada e aprofundada, dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM) referentes ao período 2000-2015, 

os quais proporcionaram um importante enquadramento institucional 

nacional, regional e global para o desenvolvimento e progresso em áreas 

económicas e sociais e em vastas áreas do mundo. Todavia, o progresso 

registado, por exemplo, na substancial redução do número das pessoas 

que vivem em extrema pobreza, e noutras áreas dos ODM, revelou-se 

desigual a nível mundial, particularmente em desfavor de África e dos 

seus países menos desenvolvidos.

A nova Agenda ambiciona, através dos 17 ODS e respectivas 

medidas, erradicar a fome e a pobreza em todas as suas formas e 
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dimensões, combater as desigualdades dentro e entre países, preservar o 

meio ambiente do planeta e mitigar os impactos das mudanças climáticas, 

promover um crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, 

com empregos produtivos e trabalho digno, assegurar a todos uma 

educação com qualidade e sistemas adequados de saúde e segurança 

social, eliminar as discriminações de género dando mais poder às jovens 

e mulheres, promover a existência de sociedades pacíficas, inclusivas, 

justas e resilientes, reforçar a cooperação e solidariedade da comunidade 

internacional numa parceria global para a mobilização e gestão dos meios 

necessários à implementação da Agenda 2030.

Dever-se-á sublinhar que o objectivo de erradicar a fome e a 

pobreza em todas a suas formas e dimensões, incluindo a pobreza 

extrema, se revela como um enorme desafio global para a humanidade e 

um indispensável requisito para o desenvolvimento sustentável. Acresce 

a importância crucial da convivência pacífica entre nações e povos de 

todo mundo pois “não haverá desenvolvimento sustentável sem paz e sem 

desenvolvimento sustentável não haverá paz.”

Na realidade, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

está traçada para ir ao encontro de cinco grandes desígnios para a 

vida humana no planeta, também conhecidos por cinco P’s: Pessoas, 

Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias. Nas pessoas importa antes de 

tudo mais erradicar a pobreza e a fome, em todas as suas formas e 

dimensões e garantir que todos possam desenvolver o seu potencial de 

desenvolvimento humano, com equidade de oportunidades e qualidade de 



56

vida ambiental. No planeta há que protegê-lo da degradação ambiental, 

nomeadamente por via de uma produção e consumo sustentáveis, 

e de gerir de forma sustentável os recursos naturais e as causas das 

alterações climáticas, de modo a que o mesmo planeta possa suportar 

as necessidades da presente geração sem comprometer as necessidades 

das futuras gerações. O ideal de prosperidade só faz sentido se todos 

os seres humanos poderem usufruir de uma vida humana com dignidade 

e se o progresso económico, social e tecnológico ocorrer em harmonia 

com a natureza e o meio ambiente. A paz é uma componente essencial do 

desenvolvimento sustentável e há que promover a existência de sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas que estejam libertas do medo e violência. 

Acresce, por último, as parcerias que são fundamentais para mobilizar 

solidária e globalmente os meios financeiros, técnicos e tecnológicos 

requeridos para implementar a Agenda 2030, designadamente através de 

uma revitalização da parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

Desta última, é considerada como essencial o cumprimento integral da 

assistência oficial ao desenvolvimento por parte dos países desenvolvidos, 

em percentagem do seu rendimento nacional, bem assim como a 

existência de programas multilaterais de apoio técnico a uma capacitação 

estatística de qualidade nos países menos desenvolvidos.

2. A INTOSAI e Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável 

A implementação dos ODS constitui um desafio complexo e 
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multidisciplinar nas áreas de governação económica, social e ambiental 

o que requer uma conjugação global de esforços e de responsabilidades, 

nomeadamente de governos nacionais, sociedade civil, sector privado, 

comunidades académica e científica, meios de informação e comunicação, 

instituições internacionais e das próprias agências ou departamentos das 

Nações Unidas.

Neste enquadramento, a Organização Internacional das Instituições 

Superiores de Controlo (INTOSAI - International Organization of 

Supreme Audit Institutions) e as Instituições Superiores de Controlo 

(ISC) assumem-se como instituições vocacionadas e especializadas 

para contribuir relevantemente para a Agenda 2030 dado que o sucesso 

de implementação dos ODS em cada país vai estar em grande parte 

dependente da eficiência, eficácia, prestação de contas e transparência 

da administração pública, requisitos estes de boa governança nacional 

sujeitos a auditoria pública, externa e independente.

De realçar que a INTOSAI e suas organizações regionais ou 

grupos de trabalho específicos têm vindo a registar desde longa data uma 

cooperação estreita com as Nações Unidas e parte dos seus trabalhos 

ou orientações têm incidindo sobre alguns dos objectivos da Agenda 

2030, tais como as referentes à prevenção da corrupção, ao controlo 

da governança dos activos públicos, à realização de auditorias de foro 

ambiental, à boa governança nacional e transparência das instituições 

públicas e ao desenvolvimento sustentável. Em particular, a norma 
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internacional da INTOSAI ISSAI 5130 - Desenvolvimento Sustentável: 

O Papel das Instituições Superiores de Controlo, trata de conceptualizar o 

desenvolvimento sustentável e de dar orientações às ISC de como devem 

integrar o desenvolvimento sustentável nos seus trabalhos de auditoria.

Mais recentemente, o Plano Estratégico da INTOSAI para 

2017-2022 veio contemplar como Segunda Prioridade Estratégica 

o apoio da INTOSAI e das Instituições Superiores de Controlo no 

acompanhamento da implementação, monitoramento e reavaliação 

dos ODS no contexto específico e realidade nacional de cada país em 

matéria de desenvolvimento sustentável e correspondente mandato 

individual da ISC.

O XXII  Congresso da INTOSAI (INCOSAI), em Dezembro 

de 2016, em Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, veio reafirmar a 

oportunidade e o interesse de a INTOSAI aprofundar a sua colaboração 

com as Nações Unidas no apoio à implementação e realização dos ODS. 

Assim, a primeira das duas temáticas consideradas para discussão no 

XXII Congresso da INTOSAI, reportada à Agenda 2030, foi colocada 

nos seguintes termos: - De que forma pode a INTOSAI contribuir para 

a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo a boa 

governança e em ordem a reforçar o combate à corrupção?

Com base na discussão e opiniões dos representantes de diversos 

países a esta temática, a INTOSAI definiu quatro abordagens possíveis 

para a actuação das ISC relativamente à Agenda 2030: (1) avaliar o grau 
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de preparação dos sistemas nacionais para reportar sobre o progresso 

para atingir os ODS e subsequentemente auditar o seu funcionamento 

e confiabilidade dos dados que produzem; (2) realizar auditorias de 

desempenho (ou de resultados) para examinar a economia, eficiência 

e eficácia dos principais programas governamentais que se dirigem a 

temáticas específicas dos ODS; (3) avaliar e apoiar, quando apropriado, 

a implementação do ODS 16 que digam respeito em parte a instituições 

transparentes, eficientes e responsáveis; e (4) serem modelos de 

transparência e accountability no reporte das suas próprias actividades, 

incluindo auditorias e relatórios.

O valor acrescentado e o interesse público dos governos, dos 

parlamentos e dos cidadãos no papel desempenhado pela INTOSAI e 

pelas ISC na realização de auditorias públicas, externas e independentes 

encontra-se devidamente reconhecido nas resoluções das Nações Unidas, 

nomeadamente na que diz respeito à Resolução n.º 66/209 que reconhece 

“o papel das ISC na promoção da eficiência, accountability, eficácia e 

transparência da administração pública, o que conduz a alcançar os 

objectivos nacionais de desenvolvimento bem como os objectivos de 

desenvolvimento internacionais acordados, incluindo os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM)”. Este reconhecimento das Nações 

Unidas é, pois, extensível aos ODS, dado que no Plano Estratégico de 

2017-2022 da INTOSAI existe o compromisso de colaborar estreitamente 

com as ISC na implementação e execução da Agenda 2030 para que a 

mesma seja bem-sucedida.
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3.	 Oportunidades	e	desafios	para	as	Instituições	Superiores	de	
Controlo (ISC) na implementação, monitorização e avaliação 
dos ODS

A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável coloca novas 

oportunidades e desafios às ISC, nomeadamente as relativas às atribuições 

de supervisionar os governos nacionais na implementação dos ODS, a 

que se sucedem as fases de monitoramento e de avaliação sistemática dos 

progressos registados no percurso de execução da Agenda, entre 2016 

(primeiro ano de aplicação) e 2030.

Importa sublinhar, antes de tudo mais, que a Agenda 2030 veio 

introduzir novos compromissos ou responsabilidades acrescidas às ISC 

no que se refere à promoção e controlo da boa governança nacional na 

implementação e consecução dos ODS. Tal implica, nomeadamente, 

uma clara definição ou confirmação de mandato em cada ISC e a 

elaboração de um Plano Estratégico de Actuação que contemple as 

obrigações nacionais decorrentes da Agenda 2030, em consonância 

com as orientações da INTOSAI e as políticas e realidades nacionais de 

desenvolvimento, plano esse que nomeadamente preveja as necessidades 

de recursos financeiros e de formação de recursos humanos adequados 

às tarefas de promover e controlar a boa governança nacional na 

implementação e execução dos ODS.

Em ordem a desempenhar eficazmente as auditorias de desempenho 

à implementação e seguimento dos 17 ODS e 169 medidas que 
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envolvem uma complexidade e multiplicidade de indicadores de natureza 

económica, social, ambiental e climática e respectiva interconexação, as 

ISC devem reforçar as suas equipes de auditoria com quadros técnicos 

multidisciplinares tais como engenheiros, juristas, ambientalistas, 

estatísticos, sociólogos e outros.

Relativamente a uma primeira fase de implementação, importa 

ter em consideração que cada país parte de realidades e necessidades 

nacionais específicas e de graus de desenvolvimento e experiência 

distintos no desempenho das questões governativas relativas ao 

desenvolvimento sustentável, de entre as quais se inclui a experiência 

com o desafio e resultados dos ODM.

Há que reconhecer que os ODS constituem um enorme desafio 

para os governos nacionais, sobretudo em relação aos países em 

desenvolvimento para os quais as ambições de desenvolvimento 

sustentável são mais extensas em termos de número de objectivos 

e metas a atingir e também mais intensas em termos de resultados 

a alcançar, envolvendo múltiplas áreas de governação que exigem 

soluções integradas, uma abordagem sistémica e uma estratégia 

nacional de desenvolvimento. A este respeito importa citar parte do 

parágrafo 63 do documento Agenda 2030: “Reiteramos que cada país 

tem a responsabilidade primária pelo seu próprio desenvolvimento 

económico e social e que o papel das políticas nacionais e estratégicas de 

desenvolvimento não pode ser subestimado.” 
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As ISC de acordo com a sua experiência em programas ou 

auditorias relativas ao desenvolvimento sustentável, nomeadamente as 

relacionadas com os oito ODM e de entre os quais se incluía o objectivo 

de garantir a sustentabilidade ambiental, devem desempenhar um papel 

activo na garantia de que os governos nacionais concretizem internamente 

(na sua agenda prioritária) os compromissos internacionais assumidos 

com a Agenda 2030, designadamente com responsabilidade, eficácia e 

transparência.

Se for caso disso, as ISC devem contribuir para que os governos 

nacionais ultrapassem as dificuldades de implementação dos ODS, 

nomeadamente as que resultam de insuficiências de integração e de 

eficácia na coordenação de políticas públicas que envolvem diferentes 

áreas governativas nos domínios das questões económicas, sociais e 

ambientais. 

Na realidade, as questões de desenvolvimento sustentável são 

transversais a toda a sociedade, o que implica uma elevada coordenação 

e responsabilidade de todos os actores intervenientes, sendo que compete 

aos governos nacionais assumirem as maiores responsabilidades na 

definição das estratégias, planos e programas de desenvolvimento 

sustentável necessários à implementação, monitoramento e progresso de 

resultados na Agenda 2030.

Uma boa governança nacional para o desenvolvimento sustentável 

requer a existência de um plano de desenvolvimento nacional que proceda 
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uma integração e compatibilização das políticas económicas, sociais e 

ambientais e que trace objectivos, medidas, programas e prioridades de 

actuação governativa em função das realidades e necessidades locais. 

O plano de desenvolvimento nacional poderá contemplar objectivos, 

medidas e indicadores próprios de desenvolvimento nacional, mas os 

mesmos devem no mínimo convergir para os compromissos assumidos 

nos ODS da Agenda 2030.

Para além disso, e de forma estritamente interligada com o plano 

nacional de desenvolvimento, cada governo deve deter um sistema 

estatístico de dados ou indicadores de desenvolvimento sustentável, 

necessariamente abrangente, qualificado e confiável e que contemple os 

domínios sociais, económicos e ambientais, sistema esse reconhecível 

internacionalmente e sem o qual se torna difícil ou mesmo impraticável 

medir os progressos nacionais no rumo aos ODS. Como referência, 

sublinhe-se a existência de Orientações e Metodologias para a construção 

de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável por parte das Nações 

Unidas (Comissão para o Desenvolvimento Sustentável, 2007), a que 

acresce mais recentemente o “Guia sobre Desenvolvimento Sustentável – 

17 Objectivos para Transformar o Nosso Mundo” (UNRIC, 2016), entre 

outros documentos sobre a Agenda 2030. 

Importa sublinhar que os Indicadores-Chave de Desenvolvimento 

Sustentável devem ter a preocupação não só de apresentarem dados a 

nível nacional, mas também de serem desagregados por género, grupo 

etário, etnia, estrato socioeconómico, nível de rendimento, província ou 
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região, tipo de habitação, situação perante o emprego, status migratório, 

frequência ou nível de escolaridade, entre outras variáveis, para 

permitirem aferir das desigualdades ou diferentes realidades dentro de 

cada país. A existência de um sistema nacional estatístico suficientemente 

detalhado ou analítico permite, por exemplo, aferir e medir os progressos 

a registar no ODS 5 – atingir a igualdade de género e empoderar todas 

as mulheres e raparigas – bem como permite diagnosticar a existência 

de estratos populacionais, ainda que minoritários, relativamente 

desfavorecidos ou discriminados em termos de acesso a um 

desenvolvimento humano com qualidade de vida.

Competirá, pois, às ISC avaliar o grau de adequação do sistema 

nacional de indicadores de desenvolvimento sustentável para reportar 

às Nações Unidas sobre o progresso no alcance dos ODS, bem assim 

como realizar periodicamente o monitoramento dos mesmos até 2030. 

Tal passa nomeadamente por auditorias operacionais ou de desempenho 

nos serviços ou organismos da administração pública com atribuições 

ou responsabilidades na recolha, tratamento e prestação de informação 

relativa aos ODS. As auditorias deverão incidir também nos aspectos 

qualitativos da produção dos dados estatísticos de suporte aos indicadores 

de desenvolvimento sustentável, designadamente quanto ao rigor 

metodológico e confiabilidade dos dados produzidos. Esta avaliação está 

implicitamente associada à capacitação técnica das instituições, a quem se 

exige também transparência, eficiência e responsabilidade nos processos 

decisórios e actos de administração pública.
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A boa governança nacional dos ODS exige também uma gestão 

financeira pública rigorosa na implementação e seguimento das políticas 

e programas relacionados com os ODS, bem assim como um quadro 

consistente de legislação e regulamentação que possibilite uma gestão 

eficaz, eficiente e transparente dos processos e decisões administrativas 

conducentes à realização plena dos ODS. Especial atenção deve ser dada 

também ao controlo dos meios financeiros utilizados na implementação 

e realização da Agenda 2030, cabendo às ISC promover e exercer 

um controlo preventivo sobre a eventualidade de desvio de fundos, 

corrupção, fraude ou de outras irregularidades financeiras decorrentes de 

insuficientes enquadramentos legislativos e organizacionais ou de más 

práticas de gestão pública, incluindo as relativas à inexistência de um 

eficaz controlo interno.

As contribuições das ISC para os ODS podem ser enquadradas nas 

quatro abordagens propostas pela INTOSAI, não descurando, contudo, 

que as mesmas devem ser vistas de uma forma integrada para que os 

resultados finais das suas actividades se conjuguem num contributo 

único, altamente qualificado e coerente da auditoria pública para a 

concretização dos ODS por parte dos governos nacionais e segundo o 

calendário proposto.

Em suma, importará às ISC contribuírem para a existência e 

avaliação de um bom sistema nacional de informação quantitativa e 

qualitativa de indicadores de desenvolvimento sustentável, capaz de 
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reportar sistematicamente, plenamente e fidedignamente os progressos 

registados na Agenda 2030 (abordagem 1), bem assim como realizar 

auditorias de desempenho segundo os critérios de economia, eficiência 

e eficácia aos programas governamentais relacionados com os ODS 

(abordagem 2). Para além disso, as ISC devem avaliar e apoiar a 

implementação do ODS 16 em ordem a promover sociedades pacíficas 

e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso 

à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis 

e inclusivas a todos os níveis (abordagem 3). Acresce, por último, 

que as ISC devem exercer as suas atribuições e responsabilidades 

na implementação e consecução dos ODS da Agenda 2030 como 

organizações modelares em termos de independência, ética e rigor 

profissional, transparência e prestação de contas, incluindo a publicação 

das suas auditorias e relatórios (abordagem 4).

4. O papel das ISC na promoção e controlo da boa governança 
como requisito essencial ao cumprimento dos ODS e ao 
sucesso da Agenda 2030

Conforme acima exposto, o papel das ISC na promoção e controlo 

da boa governança nacional na implementação e execução da Agenda 

2030 é uma condição essencial ao cumprimento dos compromissos 

internacionais assumidos por cada país com os ODS. Da boa 

governança nacional faz parte a elaboração de uma estratégia e plano de 

desenvolvimento sustentável que contemple as realidades e necessidades 
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de desenvolvimento do país, trace os objectivos de desenvolvimento que 

pretende atingir a médio e longo prazo e preveja os meios necessários 

para a sua realização dentro de um calendário definido.

Assumindo a sua responsabilidade como país em desenvolvimento 

de maior dimensão económica e populacional, a R.P. China desde 

longa data tem dado prioridade e cooperado estreitamente com as 

Nações Unidas nas questões de desenvolvimento sustentável nacional 

e internacional. Num contexto de reformas e de abertura ao exterior, a 

China foi um dos países em desenvolvimento que registou nos primeiros 

15 anos do novo século grandes progressos na realização dos Objectivos 

de Desenvolvimento do Milénio (ODM).

A aprovação nas Nações Unidas da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, em Setembro de 2015, mereceu o maior 

apoio e a melhor atenção por parte da China no planeamento nacional 

e definição estratégica do seu desenvolvimento. Volvido menos de um 

ano, em Março de 2016, a China reviu e aprovou o Décimo Terceiro 

Plano Quinquenal, conjugando os compromissos da Agenda 2030 com as 

estratégias de desenvolvimento nacional a médio e longo prazo.

Concomitantemente, e a fim de orientar e facilitar a sua 

implementação, a China formulou o Plano Nacional da China para a 

Implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

constituindo-se dessa forma como um paradigma de referência para os outros 

192 Estados-membros das Nações Unidas que aprovaram a nova Agenda.
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O Plano Nacional da China para a Implementação dos 17 Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável constitui um excelente documento de 

referência não só para o Governo nacional e para as Nações Unidas, 

mas também para o Gabinete de Auditoria da China, a quem compete 

promover a boa governança pública e o desenvolvimento nacional 

sustentável e, no caso particular em apreço, incentivar e controlar uma 

gestão pública eficiente, eficaz, transparente e prestadora de contas 

por parte das instituições públicas responsáveis pela implementação e 

realização dos ODS.

De igual modo, o Comissariado de Auditoria da Região 

Administrativa Especial de Macau, releva a importância dos princípios de 

boa governança pública e de respeito por um desenvolvimento sustentável 

local, ainda que este último dependa em parte significativa de um 

desenvolvimento integrado sustentável na região alargada do Delta do Rio 

das Pérolas.

Nos últimos 16 anos, Macau registou um acelerado crescimento 

económico e populacional e um significativo desenvolvimento 

socioeconómico, os quais pressionaram os seus limitados recursos 

naturais e o meio ambiente. Em resposta aos desafios da preservação da 

qualidade de vida ambiental, foi elaborado e publicado pelo Governo da 

RAEM, em Setembro de 2012, o “Planeamento da Protecção Ambiental 

em Macau relativo a 2012-2020”.

Mais recentemente, em Setembro de 2016, Macau passou a 
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dispor do primeiro Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM 

(2016-2020), no qual é salientado a necessidade de articular o seu 

desenvolvimento regional com as estratégias do desenvolvimento nacional 

constantes no Décimo Terceiro Plano Quinquenal da China e, muito 

especialmente, com a província de Guangdong e toda a Região Alargada 

do Delta do Rio das Pérolas.

O Plano Quinquenal de Desenvolvimento visa promover o futuro 

desenvolvimento de Macau como um “Centro Mundial de Turismo e 

Lazer” e incrementar a sua função de intermediação como “Plataforma 

de Serviços para a Cooperação Económica e Comercial entre a China 

e os Países de Língua Portuguesa”, enquanto é dada especial atenção 

à melhoria das condições de vida da população, nomeadamente nos 

domínios da educação, saúde, transportes públicos e protecção ambiental.

Do referido Plano, consta um conjunto de objectivos de 

desenvolvimento socioeconómico traduzidos em 21 indicadores 

projectados para o período compreendido entre 2016 e 2020, conjunto 

este que é susceptível de poder ser entendido como o primeiro embrião 

de um futuro e mais completo quadro de indicadores de desenvolvimento 

sustentável de Macau. Note-se que Macau, enquanto Região 

Administrativa Especial da República Popular da China, não se encontra 

abrangido pelos ODS das Nações Unidas, do mesmo modo do que se 

verificou em relação aos ODM.

Os futuros desafios de sustentabilidade do desenvolvimento 
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de Macau passam inevitavelmente por uma aposta no reforço da 

protecção e qualidade de vida ambiental. Tal exige nomeadamente um 

aprofundamento da cooperação institucional na Região Alargada do Delta 

do Rio das Pérolas, uma elevação da consciência ambiental por parte 

das empresas, pessoas e administrações públicas e um melhor domínio 

de conhecimentos e das melhores práticas de protecção ambiental. Em 

particular, o intercâmbio de conhecimentos e experiências de tecnologias 

ecológicas e ambientais entre Macau, províncias e regiões do Delta 

Alargado do Rio das Pérolas, a União Europeia e os Países de Língua 

Portuguesa afiguram-se extremamente úteis ao projecto comum de todos 

prosseguirem um caminho de desenvolvimento ecológico e sustentável.

A desejável conciliação entre o desenvolvimento económico, a 

qualidade de vida e o meio ambiente foi expressa pelo Chefe do Executivo 

da RAEM, aquando da Cerimónia de Abertura da MIECF de 2017, nos 

seguintes termos: “No seu Plano Quinquenal de Desenvolvimento, o 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau considerou o 

reforço da protecção ambiental e promoção de um “estilo de vida verde” 

como uma prioridade para garantir uma cidade com qualidade de vida, 

com intenção de equilibrar e coordenar o desenvolvimento urbano e a 

protecção ambiental.”

Em suma, Macau através do seu primeiro plano quinquenal de 

desenvolvimento e do seu planeamento da protecção ambiental dá passos 

firmes no sentido de contribuir para a sustentabilidade do seu processo 
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de desenvolvimento nas vertentes económica, social e ambiental e no 

quadro de um relacionamento externo aberto e de crescente integração e 

aprofundamento da cooperação regional e nacional e como plataforma de 

comércio e serviços entre a China e os Países Lusófonos.

Neste enquadramento, o Comissariado da Auditoria da RAEM 

relevando os princípios de boa governação pública, irá prosseguir, de 

forma independente, rigorosa e eticamente responsável, a promoção e 

o controlo de uma Administração Pública pautada pela transparência, 

accountability e eficiência na utilização os recursos públicos, preventiva 

da fraude e corrupção, e centrada na participação e interesses dos 

cidadãos. Acresce ainda que o CA através da realização de auditorias 

de desempenho ou operacionais tenciona continuar a privilegiar o 

controlo da boa administração dos recursos públicos em temáticas 

ou áreas governativas relacionadas com um desenvolvimento com 

melhor qualidade de vida e sustentável, nomeadamente as que se 

encontram traduzidas em objectivos e indicadores de desenvolvimento 

socioeconómico e protecção ambiental no Plano Quinquenal de 

Desenvolvimento da RAEM.

5.  CONCLUSÕES

 • A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável veio colocar 

novos desafios e oportunidades para as Instituições Superiores de 

Controlo (ISC) contribuírem nos próximos 15 anos, através do 
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exercício de uma auditoria pública, externa e independente, para 

um planeta mais habitável, humano, justo, igualitário, pacífico e 

sustentável.

 • O compromisso de cada um dos 193 países-membros das Nações 

Unidas que aprovaram a Agenda 2030 e os 17 Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), exige a nível nacional 

uma clara definição ou confirmação de mandato das ISC e a 

elaboração de um plano estratégico de actuação que contemple as 

responsabilidades de auditoria pública emergentes da nova Agenda 

e dos ODS, responsabilidades essas enquadradas nas directrizes, 

orientações e normas da INTOSAI sobre a boa governação 

pública nomeadamente em matérias de prevenção da corrupção, 

transparência das instituições públicas e de desenvolvimento 

sustentável.

 • O plano estratégico de actuação das ISC no contexto da Agenda 

2030 deve antecipar as necessidades de recursos financeiros e 

tecnológicos e a formação de recursos humanos adequados às 

tarefas de promover e controlar a boa governança nacional na 

implementação, monitoramento e avaliação dos ODS.

 • Em ordem a desempenhar eficazmente as  auditorias  de 

desempenho e a reforçar a sua capacitação de supervisão na 

implementação e seguimento dos 17 ODS e 169 medidas, os quais 

envolvem uma complexidade e multiplicidade de indicadores de 
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natureza económica, social, ambiental e climática e respectiva 

interconexação, as ISC devem reforçar a multidisciplinaridade das 

suas equipes de auditoria com quadros técnicos de engenheiros, 

juristas, ambientalistas, estatísticos e sociólogos, entre outros 

profissionais.

 • Correlativamente, as ISC deverão privilegiar uma cooperação 

estreita com a INTOSAI e suas organizações regionais em sintonia 

com o Plano Estratégico da INTOSAI e prioridades estratégicas 

para 2017-2022 no que diz respeito à sua contribuição para a 

implementação e concretização da Agenda 2030, contribuição essa 

institucionalmente reconhecida como fundamental por parte das 

Nações Unidas à semelhança do que aconteceu relativamente aos 

ODM.

 • Em particular, com base nas discussões e opiniões das ISC 

presentes no XXII Congresso da INTOSAI, em Dezembro de 2016, 

ficaram definidas quatro abordagens possíveis para a actuação das 

ISC, as quais devem ser vistas de uma forma integrada para que os 

resultados finais das suas actividades se conjuguem num contributo 

único, altamente qualificado e coerente da auditoria pública para a 

concretização dos ODS por parte dos governos nacionais e segundo 

o calendário proposto.

 • Relativamente à primeira abordagem, importará às ISC contribuírem 

para a existência, monitoramento e avaliação de um bom sistema 
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nacional de informação quantitativa e qualitativa de indicadores 

de desenvolvimento sustentável, capaz de servir de referência 

para reportar sistemática, plena e fidedignamente os progressos 

registados nos 17 ODS da Agenda 2030.

 • Acresce que compete também às ISC realizar auditorias de 

desempenho, segundo os critérios de economia, eficiência e eficácia, 

aos programas governamentais e a acções governativas do plano 

de desenvolvimento nacional que se relacionem com a realização 

dos ODS, não descurando simultaneamente a relevância do 

combate à corrupção e fraude financeira e o incentivo à existência 

de instituições transparentes e prestadoras de contas de que as ISC 

devem constituir organizações modelares.

 • Em suma, o papel das ISC na promoção e controlo da boa 

governança nacional na implementação e execução da Agenda 

2030 constitui um contributo essencial para o cumprimento dos 

objectivos de desenvolvimento sustentável à escala nacional, 

regional e global e nas dimensões económica, social e ambiental, 

sendo proporcionador, de igual modo, de um mundo mais justo, 

igualitário, inclusivo e pacífico para toda a humanidade.

O Impacto da Colaboração das Instituições 
Públicas e Privadas na Melhoria dos Trabalhos 

das Instituições Superiores de Controlo

Díli – Timor Leste, 26-28 de Setembro de 2018
X Assembleia Geral da OISC/CPLP

O Comissário Ho Veng On no grupo de debate do tema
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1. Introdução – contexto internacional da auditoria externa

Num enquadramento externo - económico, financeiro, social, 

ambiental e tecnológico - dominado por mudanças, desafios e incertezas 

à escala global, os governos nacionais estão sujeitos a uma pressão 

acrescida dos cidadãos para serem informados sobre a natureza e os 

resultados das políticas públicas e se estão a ser cumpridos os bons 

princípios de gestão pública – princípios da legalidade, da transparência e 

do uso eficiente dos dinheiros e recursos públicos.

De igual modo, a globalização da produção, do comércio e 

dos mercados financeiros, a expansão acelerada das tecnologias de 

informação, a degradação ambiental e alterações climáticas, os fenómenos 

de corrupção, fraude financeira e movimentação ilícita de capitais, têm 

vindo a desafiar os governos a alargar o escopo das políticas públicas, a 

melhorar a eficiência da administração pública e a aperfeiçoar a regulação 

e supervisão das instituições financeiras e sistemas financeiros, bem 

assim como a reforçarem a cooperação internacional multilateral para 

prosseguirem uma melhor governança nacional através de um crescimento 

económico mais inclusivo, equilibrado e ambientalmente sustentável.

Os mais recentes desenvolvimentos da economia internacional, após 

os efeitos prolongados da crise financeira global de 2008-2009, adicionam 

riscos e incertezas num futuro próximo ao crescimento e progresso da 

economia global, nomeadamente os decorrentes de uma escalada no 
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protecionismo e quebra de princípios do multilateralismo, instabilidade 

nos mercados financeiros, tensões geopolíticas e probabilidade de 

subida das taxas de juro com implicações sobretudo nas economias mais 

endividadas.

2.	 Os	desafios	da	implementação	dos	ODS	da	Agenda	2030	e	o	

papel das Instituições Superiores de Controlo 

Neste enquadramento externo, os desafios da implementação da 

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, decorridos cerca três 

anos desde a sua aprovação por todos os países-membros das Nações 

Unidades, continuam a dominar a Agenda da Comunidade Internacional 

no sentido de, apesar de algumas condições internacionais menos 

favoráveis, transformar o mundo em que vivemos num local mais 

habitável, humano, justo, inclusivo, igualitário, pacífico e sustentável.

Os 17 ODS e as 169 metas subjacentes cobrem uma multiplicidade 

de funções/áreas governativas e pretendem medir os progressos de 

cada país, independentemente do seu estádio de desenvolvimento, para 

se atingir até 2030, um desenvolvimento sustentável a nível nacional, 

regional e global e nas suas três dimensões de sustentabilidade – 

económica, social e ambiental e, de tal modo, que “ninguém fique para 

trás” (no one left behind) nesta ambiciosa visão integrada e holística de 

desenvolvimento.
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A Resolução das Nações Unidas, de 25 de Setembro de 2015, 

intitulada “Transformar o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” sublinhou que cabe aos governos nacionais 

a responsabilidade primária de monitorizar e rever, a nível nacional, 

regional e global, o progresso atingido na implementação dos objectivos e 

metas dos ODS.

Correlativamente, face à exigência e responsabilidade governativa 

de cada país, relevância sociopolítica e universalidade da Agenda 2030, 

a mesma Resolução das Nações Unidas (parágrafo 83) determina uma 

avaliação anual sistemática dos progressos alcançados por cada país para 

se atingir os ODS.

Neste enquadramento institucional, a Organização Internacional 

das Instituições Superiores de Controlo (INTOSAI - International 

Organization of Supreme Audit Institutions) e as Instituições Superiores 

de Controlo (ISC) assumem as suas responsabilidades como instituições 

vocacionadas e especializadas para contribuir relevantemente para a boa 

governança nacional na implementação dos ODS da Agenda 2030.

Na realidade, o sucesso de implementação e progresso dos ODS 

em cada país vai estar em grande parte dependente da eficiência, eficácia, 

prestação de contas e transparência na administração pública no seu todo 

e, em particular, na gestão dos programas públicos dirigidos aos ODS, 

requisitos estes de boa governança nacional sujeitos a auditoria pública, 

externa e independente.
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As ICS têm um papel-chave na promoção e controlo da 

implementação dos programas públicos para atingir os ODS, pois o seu 

mandato abarca todas as instituições governamentais a todos os níveis de 

governação.

Na verdade, dependendo dos seus mandatos e capacidades, as 

ISC podem contribuir valiosamente para acompanhar os esforços 

nacionais de implementação e progressos para atingir os ODS, atentas 

as especificidades, potencialidades e prioridades de desenvolvimento 

sustentável de cada país.

O XXII Congresso da INTOSAI (INCOSAI) em Dezembro de 2016 

em Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, veio reafirmar a oportunidade e 

o interesse de a INTOSAI e as ISC aprofundarem a sua colaboração com 

as Nações Unidas no apoio à implementação e progresso na realização 

dos ODS.

Consequentemente, em resultado da “Declaração de Abu Dhabi” de 

Dezembro de 2016 e em conformidade com o Plano Estratégico de 2007-

2022 da INTOSAI, encontram-se definidas quatro abordagens possíveis 

para a actuação das ISC relativamente à Agenda 2030, as quais passam (de 

forma simplificada) por: (1) avaliação ou auditoria à capacidade nacional 

de implementação e qualidade dos dados produzidos; (2) auditorias de 

desempenho aos principais programas governamentais relacionados com 

os ODS; (3) avaliar e apoiar a existência de instituições transparentes, 

eficientes e responsáveis (ODS 16); e (4) serem modelos de transparência 
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e accountability no reporte das suas actividades, incluindo auditorias e 

relatórios.

Subsequentemente, a INTOSAI Development Initiative – IDI 

em cooperação com o Knowledge Sharing Committee (KSC) elaborou 

uma plataforma programática para as ISC desenvolverem auditorias de 

desempenho à preparação dos governos nacionais para implementarem 

os ODS (IDI/KSC Programme).

Mais recentemente, foi divulgado em 28 de Agosto de 2018, pelo 

IDI e KSC da INTOSAI em conjugação com as Nações Unidas, um 

projecto, ainda em fase de consulta, de Guia de Orientação para as ISC 

desenvolverem auditorias de desempenho à preparação da implementação 

dos ODS “Auditing Preparedness for Implementation of Sustainable 

Development Goals: A Guidance for Supreme Audit Institutions.” 

A principal intenção deste Guia de Orientação é a de contribuir 

para a utilização de uma abordagem de “governo no seu todo” (“whole 

government approach”) por parte das ISC na realização de auditorias de 

desempenho de elevada qualidade à implementação dos ODS ou à fase 

de programa de implementação da responsabilidade de cada governo 

nacional.

A abordagem de uma governação integrada e coordenada de um 

“governo no seu todo” para efeitos de auditoria pública à implementação 

dos ODS, é consentânea com a proposta da Agenda 2030 no que se refere 
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a uma visão holística na definição de estratégias de desenvolvimento 

sustentável assentes nas suas três dimensões – económica, social e 

ambiental – e numa forma balanceada e integrada de tomada de decisões 

públicas. Esta visão holística de desenvolvimento é também produto 

da experiência dos resultados dos objectivos do desenvolvimento do 

milénio (ODM), os quais sugerem na Agenda 2030 a necessidade de se 

ter em consideração que os problemas de desenvolvimento possuem uma 

dimensão multidimensional e que as ODS se interligam entre si.

Neste tipo de auditorias de desempenho aos ODS, o enquadramento 

estratégico gestionário a prosseguir pelas ISC tem por referência a 

ISSAI 12 – “Valor e Benefícios das Instituições Superiores de Controlo 

– Fazendo a Diferença na Vida dos Cidadãos”, tendo em vista que a 

finalidade última da Agenda 2030 é a de contribuir para um mundo melhor 

e no qual todos os cidadãos disponham de melhores condições de vida.

Importante, também, ter presente que os níveis de desenvolvimento 

de cada país, ou as suas condições de desenvolvimento - institucionais/

organizacionais, recursos naturais, económicos, financeiros, humanos 

e ambientais, bem assim como as potencialidades de desenvolvimento 

nacional - requerem a fixação de metas relevantes e realisticamente 

apropriadas a cada país para cada um dos ODS.

Em particular, as auditorias de desempenho à implementação das 

ODS devem começar por observar se a fixação dos ODS tiveram em conta 

as diferentes realidades, capacidades e níveis de desenvolvimento do 
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país e, se, além disso, os governos dispõem de instituições e organização 

administrativa capacitadas para incorporar os ODS nas estratégias e 

planos de desenvolvimento nacional, de forma integrada e balanceada, e 

alocar as respectivas necessidades financeiras aos programas orçamentais 

plurianuais.

Trata-se, no fundo, de aplicar os princípios da boa governança 

nacional ao exercício de implementar ou programar a implementação 

dos ODS, o que passa inclusive por uma boa governança das finanças 

públicas, condição esta essencial à mobilização adicional de recursos 

financeiros, particularmente nos países com menores graus de 

desenvolvimento ou em situações geográficas mais desfavoráveis, para os 

quais as necessidades de financiamento são relativamente mais avultadas. 

Nestes casos, assume-se como crítico o reforço da Parceria Global para 

o Desenvolvimento Sustentável, muito particularmente na mobilização 

de recursos financeiros provenientes da assistência financeira dos países 

doadores.

Compete, pois, aos governos nacionais dos diferentes países, e 

no seu próprio interesse, desenvolver um quadro financeiro estável e 

sustentado no reforço das suas receitas públicas, nomeadamente das 

provenientes da exploração de recursos naturais, e de uma maior eficácia 

no combate à corrupção, evasão fiscal e transferência ilícita de capitais. 

Eficiência no Controlo da despesa, gestão responsável da dívida pública, 

transparência e prestação de contas públicas a todos os níveis são também 

alguns dos bons princípios de gestão das finanças públicas.
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A integração plena das despesas orçamentadas com os ODS num 

orçamento global de natureza plurianual e a existência de um controlo 

interno eficaz em toda a administração pública e entidades reguladoras 

afiguram-se, de igual modo, como outras boas práticas de governação 

financeira pública, nomeadamente tendo em vista um controlo da 

sustentabilidade do stock da dívida pública e um eficaz uso dos recursos 

financeiros provenientes dos doadores internacionais e de outras fontes.

As ISC através de competentes auditorias financeiras e de 

resultados, e subsequente formulação de recomendações, podem 

contribuir para melhorar o sistema de contas públicas, o desempenho 

financeiro, a transparência e publicitação de contas por parte do governo 

e, desse modo, contribuir para reforçar a confiança de todas as partes 

interessadas no processo de desenvolvimento do país.

Todos estes aspectos e, porventura, outros no domínio da boa gestão 

financeira pública, poderão ser eventualmente referidos na apresentação 

do Public Finance Management Reporting Framework que faz parte do 

programa da X Assembleia Geral da OISC/CPLP.

De realçar, ainda, os benefícios dos programas realizados ou em 

curso no seio da OICS/CPLP TL (Timor-Leste) e que visam reforçar 

as capacidades técnicas e funcionais das ISC, Parlamentos Nacionais e 

Sociedade Civil para aperfeiçoar o controlo das finanças públicas nos 

PALOP e em Timor-Leste (Pro PALOP-TL ISC), bem assim como o 

programa 3i (ISSAI Implementation Initiative) para utilização electrónica 
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das ISSAI e o programa de incentivo à aplicação da SAI-PMF nas ISC – 

Membros, indo este último programa ao encontro do objectivo de as ISC 

serem um modelo de transparência e mais eficazes no controlo externo da 

implementação e seguimento dos ODS.

Em suma, os compromissos da Agenda 2030 assumidos por parte 

dos governos nacionais e os projectos de auditoria pública, externa e 

independente sobre os ODS por parte das ISC continuam a estar na 

“ordem do dia”. De igual modo, a INTOSAI e as Nações Unidas têm 

vindo a organizar debates ao mais alto nível sobre o contributo das ICS 

para a Agenda 2030 e a produzir importantes documentos de referência 

para as ISC desenvolverem, de forma consistente e altamente qualificada, 

auditorias de desempenho às fases de preparação da implementação dos 

ODS por parte governos nacionais.

A este respeito importa destacar, a Reunião organizada pela 

INTOSAI Development Initiative (IDI) e o Departamento das Nações 

Unidas para os Assuntos de Economia e Sociais (UNDESA), em 19-20 de 

Julho de 2018, em Nova Iorque, sobre as “Contribuições das Instituições 

de Controlo para a Agenda 2030 e os Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável”.

A Reunião permitiu às ISC reflectirem e trocarem impressões sobre 

as suas experiências actuais de preparação das auditorias de desempenho 

sobre “a preparação da implementação dos ODS por parte dos governos 

nacionais”, problemática esta que se insere nas linhas de acção do Plano 
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Estratégico da OISC/CPLP de 2017-2022.

Da Reunião importa sublinhar algumas reflexões da INTOSAI, 

nomeadamente de Margit Kraker, Secretária-Geral da INTOSAI, quanto à 

temática de auditoria pública aos ODS da Agenda 2030:

 • O tema auditando os ODS das Nações Unidas é presentemente uma 

das prioridades-chave e preocupações da INTOSAI;

 • As actividades em curso nas diversas instituições-membros 

provam o importante papel das ISC como instituições externas e 

independentes em assegurar a boa governança na implementação 

dos ODS;

 • Na actual fase inicial das actividades das ISC relacionadas com a 

Agenda 2030, verificam-se desafios fundamentais relativos ao seu 

mandato e enquadramento legal; 

 • Existem desafios relacionados com capacidades, metodologia e 

recursos das ISC para contribuírem eficazmente para o desígnio da 

Agenda 2030; e

 • No contexto actual, constata-se que a partilha de conhecimentos e 

de experiências entre as ISC se afigura extremamente importante e 

que a mesma deve ser apoiada.

Por último, e não menos importante, os compromissos estratégicos 

das ISC com a Agenda 2030, justificam um envolvimento de longo 
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prazo no reforço das suas capacidades institucionais, profissionais e 

organizacionais para conduzir auditorias de elevada qualidade segundo 

princípios e valores próprios da Agenda, nomeadamente os de um 

crescimento económico inclusivo e sustentável para “não deixar ninguém 

de fora” (no one left behind) e o princípio de uma abordagem dos 

ODS numa perspectiva integrada e balanceada nas três dimensões do 

desenvolvimento sustentável – económica, social e ambiental.

Concluindo, o sucesso na implementação e resultados finais dos 

ODS da Agenda 2030 vai estar no essencial dependente da boa governança 

nacional, regional e global, incluindo-se neste conceito não só a capacidade 

de cada governo responder positivamente e eficazmente aos desafios de se 

atingirem os ODS, mas também a eficácia na tomada de decisões e boas 

práticas consentâneas com os princípios do desenvolvimento sustentável, 

por parte de outros parceiros ou sectores das comunidades nacional, 

regional ou internacional, nomeadamente as instituições privadas, os meios 

académicos e de investigação, os meios de comunicação social, as agências 

para o desenvolvimento, as organizações da sociedade civil ou sem fins 

lucrativos. Acresce ainda nesta parceria global para o desenvolvimento 

sustentável da Agenda 2030, o papel central da INTOSAI e das instituições 

superiores de controlo, bem como das organizações internacionais 

como, por exemplo, o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação 

Económica e Desenvolvimento (OCDE), o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o Banco Asiático 

de Investimento em Infra-estruturas (AIIB) e muito especialmente a 
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Organização das Nações Unidas (ONU) e seus programas, fundos e 

agências especializadas.

3. A implementação dos ODS da Agenda 2030 nos planos de 

desenvolvimento nacional, a Iniciativa “Uma Faixa, uma 

Rota”	e	a	auditoria	pública	na	China

Assumindo a sua responsabilidade como país em desenvolvimento 

de maior dimensão económica e social, a República Popular da China 

desde longa data tem dado prioridade e cooperado estritamente com as 

Nações Unidas nas questões de desenvolvimento sustentável nacional 

e internacional. Num contexto de reformas e de abertura ao exterior, a 

China foi um dos países em desenvolvimento que registou nos primeiros 

15 anos do presente século grandes progressos na realização dos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM).

A aprovação nas Nações da Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável, em Setembro de 2015, mereceu o maior apoio e a melhor 

atenção por parte da China no planeamento nacional e definição 

estratégica de desenvolvimento. Em Março de 2016, a China procedeu 

à revisão do Décimo Terceiro Plano Quinquenal, conjugando os 

compromissos da Agenda 2030 com as estratégias de desenvolvimento 

nacional a médio e longo prazo.

Subsequentemente, em Setembro de 2016, e a fim de orientar e 
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facilitar a sua implementação, a China publicou o Plano Nacional da 

China para a Implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, passando, assim, a servir de modelo de referência para os 

outros 192 Estados-membros das Nações Unidas que aprovaram a nova 

Agenda.

Baseando-se nos resultados alcançados e na experiência de 

planeamento dos ODM, o Plano Nacional analisa os desafios e 

oportunidades na implementação da Agenda 2030, estabelece linhas 

de pensamento orientador, princípios gerais e abordagens globais para 

a sua implementação, assim como formula planos específicos para 

a implementação dos 17 ODS e 169 metas. O Plano está sujeito a 

actualizações em função dos desenvolvimentos futuros.

Em Agosto de 2017, a China procedeu a uma avaliação do 

Progresso na Implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, relatório onde efectua um balanço aprofundado dos primeiros 

resultados obtidos em cada um dos 17 ODS e dos desafios que tem de 

enfrentar num futuro próximo.

Com este Plano Nacional, a China pretende prosseguir os notáveis 

resultados alcançados com os ODM e externamente aprofundar com a 

comunidade internacional a cooperação para o desenvolvimento de uma 

implementação eficaz da Agenda 2030.

A Iniciativa “One Belt, One Road, em português “Uma Faixa, Uma 
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Rota”, e conhecida ainda como a “Nova Rota da Seda”, foi apresentada 

pelo Presidente Chinês Xi Jinping à comunidade internacional em 2013, 

tendo recebido o apoio de diversos departamentos das Nações Unidas e 

de outras relevantes instituições internacionais. A Iniciativa ou Estratégia, 

que está inserida no Décimo Terceiro Plano Quinquenal da China, visa 

promover a conectividade entre os continentes asiático, europeu e africano 

e os seus mares adjacentes. A promoção da construção de “Uma Faixa, 

Uma Rota” corresponde a uma necessidade da China para expandir e 

aprofundar a sua abertura ao exterior e também, a necessidade de reforçar 

a cooperação baseada no princípio do benefício mútuo com os países da 

Ásia, Europa e África, assim como com os outros países do mundo.

Face às  tendências  de es tagnação da economia global , 

reacendimento do proteccionismo e de incertezas nos acordos de comércio 

multilaterais, a Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” representa uma nova 

dinâmica internacional para uma cooperação para o desenvolvimento 

sustentável, compatível com a Agenda 2030. Neste contexto, as empresas 

chinesas com uma perspectiva de crescimento transnacional têm um 

importante papel a desempenhar na implementação da Iniciativa “Uma 

Faixa, Uma Rota” bem como na realização da Agenda 2030 e dos ODS 

nas comunidades receptoras dos seus investimentos. Os seus contributos 

para o desenvolvimento dos países da “nova rota da seda” podem 

passar pela promoção da melhoria das infra-estruturas, emprego local, 

transferência de tecnologia, incentivo para o desenvolvimento social e 

protecção ambiental.
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Os princípios e características da Iniciativa “Uma Faixa, Uma 

Rota” e da Agenda 2030 podem ser considerados como muito similares. 

A Iniciativa ambiciona através de uma cooperação alargada, aprofundada 

e inovadora realizar um desenvolvimento diversificado, independente, 

balanceado e sustentável dos países que se situam ao longo da “nova rota 

da seda”, contribuindo, assim, para a implementação e progresso dos 

ODS da Agenda 2030 e para uma globalização, aberta, inclusiva e com 

benefícios para todos.

Em Maio de 2017, a China realizou com sucesso o primeiro 

Fórum de Cooperação Internacional “Uma Faixa, Uma Rota”, tendo 

então revelado uma série de medidas orientadoras para apoiar o 

desenvolvimento sustentável nos países da “nova rota da seda”, medidas 

estas globalmente impulsionadoras da implementação da Agenda 2030.

Até Julho 2018, mais de 100 países e organizações internacionais 

tinham subscrito documentos de cooperação com a China, estendo o 

domínio desta Iniciativa do continente Euroasiático a África, à América 

Latina e Caraíbas e à região do Pacífico Sul.

Em Beijing, por altura do quinto aniversário de uma “Uma Faixa, 

Uma Rota”, em 27 de Agosto de 2018, o Presidente Xi Jinping sublinhou 

que a Iniciativa é uma solução para a China participar numa abertura e 

cooperação globais, melhorar a governança económica global, promover 

o desenvolvimento e prosperidade comuns, e construir uma comunidade 

com um futuro compartilhado por toda a humanidade. O Presidente Xi 
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Jinping realçou, ainda, que o grande apoio da Iniciativa “Uma Faixa, Uma 

Rota”, demonstra a aspiração dos países envolvidos, em particular dos 

países em desenvolvimento, pela paz e desenvolvimento.

De assinalar também a criação, prevista no Décimo Terceiro Plano 

Quinquenal da China, de uma plataforma estratégica de cooperação 

e planeamento da região alargada do Delta do Rio das Pérolas, a qual 

abrange a província de Guangdong do interior da China e as duas 

regiões administrativas especiais de Hong Kong e de Macau, com o 

objectivo principal de impulsionar a formação da “Grande Baía”, região 

metropolitana que se projecta como um espaço de grande abertura ao 

exterior, economia moderna e altamente competitiva, tecnologicamente 

avançado, ambientalmente sustentável e com um modelo próprio de 

desenvolvimento social.

Entretanto, a auditoria pública, externa e independente a ser 

desenvolvida pelo Gabinete de Auditoria Nacional (GAN) da China está 

naturalmente atenta às grandes questões de desenvolvimento nacional, 

regional ou global. Em particular, a auditoria de desempenho à preparação 

da implementação dos ODS da Agenda 2030, beneficia do facto de o 

governo chinês estar já numa fase muito avançada da sua implementação 

e não de preparação da sua implementação. Actualmente, O Gabinete 

Nacional de Auditoria, como Instituição Superior de Controlo da China, 

preside ao Grupo de Trabalho especializado da INTOSAI Working Group 

on Big Data (WGBD), cujo objecto de trabalho consiste em examinar os 
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desafios e oportunidades na era de “big data”, sintetizar o conhecimento, 

experiência e boas práticas no campo da utilização de “big data” à 

auditoria e reforçar entre as ISC a troca de conhecimentos e cooperação 

técnica bilateral ou multilateral neste domínio.

4.	 As	tendências	de	crescente	integração	regional	e	os	desafios	
da	auditoria	pública	na	Região	Administrativa	Especial	de	
Macau

A auditor ia  pública,  externa e  independente na Região 

Administração Especial de Macau tem vindo a prosseguir uma actuação 

de rigor no controlo da gestão dos recursos públicos, pese embora a 

constatação de uma situação macroeconómica favorável em termos de 

apuramento de saldos orçamentais positivos, ausência de dívida pública e 

ampliação de uma reserva financeira.

Contudo, embora a RAEM detenha uma significativa reserva 

financeira, em termos relativos ao produto interno bruto da Região, 

importa ter presente os riscos de “choques externos” numa pequena 

economia aberta ao exterior, as necessidades de elevados investimentos 

em infra-estruturas e na qualidade de vida ambiental (inclusive a 

nível regional), bem como as tendências demográficas de progressivo 

envelhecimento da população residente, estas últimas com repercussões 

a médio e longo prazo nas despesas sociais em saúde e segurança social, 

entre outras.
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Segundo o Plano Quinquenal do Desenvolvimento da RAEM 

(2016-2020), o desenvolvimento futuro de Macau passa pela consolidação 

das suas vantagens comparativas como um Centro Mundial do Turismo 

e Lazer (“Um Centro”) e por potenciar o seu posicionamento como 

Plataforma dos Serviços de Cooperação Económica e Social entre a China 

e os Países de Língua Portuguesa (“Uma Plataforma”), valorizando assim 

as suas características de singularidade histórica, linguística, cultural e 

patrimonial, e impulsionando o futuro desenvolvimento socioeconómico e 

qualidade de vida dos seus habitantes.

Presentemente, o planeamento do desenvolvimento de Macau 

encontra-se em fase de articulação com as grandes estratégias de 

desenvolvimento inscritas no Décimo Terceiro Plano Quinquenal da 

China, nomeadamente as que se orientam para uma mais aprofundada 

integração e cooperação regional no sentido de concretizar o projecto 

da “Grande Baía de Guandgong, Hong Kong e Macau”, o qual pretende 

elevar o potencial de crescimento, a competitividade e os benefícios 

económicos e sociais na região alargada do Delta do Rio das Pérolas.

O projecto da “Grande Baía”, ao elevar o potencial de crescimento 

económico, modernização tecnológica, exportação de bens e serviços 

e de desenvolvimento socioeconómico da região alargada do Delta do 

Rio das Pérolas, articula-se, por sua vez, com a Iniciativa “Uma Faixa, 

Uma Rota”, contribuindo relevantemente para o desenvolvimento 

socioeconómico da China e sua interconectividade com o mundo global.
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Por seu turno, as tendências de crescente cooperação e de 

aprofundamento da integração de Macau na região envolvente ficaram 

assinaladas no “Acordo-Quadro de Cooperação Guangdong-Macau”, 

celebrado em 2011, o qual posteriormente (2015) inspirou a concepção 

do projecto da “Grande Baía”, este último envolvendo as três regiões. 

Os resultados do aprofundamento desta cooperação e crescente 

interconectividade entre as três regiões traduziu-se, nomeadamente, na 

construção da Ponte Hong Kong–Zhuhai–Macau.

Apesar do enquadramento macroeconómico e financeiro favorável, 

o Comissariado da Auditoria da RAEM tem vindo a promover a boa 

governança pública dos recursos financeiros públicos, efectuando 

auditorias aos serviços e organismos públicos tidas por oportunas para 

ajuizar sobre a eficácia, economia e eficiência dos programas públicos ou 

aos investimentos públicos de grande dimensão e de relevante interesse 

para a Região. Constituíram exemplos recentes deste tipo de auditorias, 

a auditoria de resultados ao “planeamento e implementação do governo 

electrónico” e a auditoria específica ao “sistema de metro ligeiro”, este 

último em fase de construção e objecto de três relatórios anteriores do 

Comissariado da Auditoria.

Os resultados das duas auditorias revelaram ambos insuficiências de 

planeamento, atrasos em várias fases de execução e adiamento dos prazos 

de conclusão. No primeiro caso, houve implicações na modernização e 

eficiência dos serviços públicos, com impacto no acesso dos cidadãos 
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aos serviços “on line”. No segundo caso, houve lugar a um substancial 

acréscimo de encargos financeiros com os sucessivos atrasos de execução 

do empreendimento e a mobilidade dos cidadãos ficou prejudicada, 

tanto mais que se trata de uma cidade densamente povoada e sujeita a 

degradação ambiental com o uso excessivo do parque automóvel.

No decurso dos anos mais recentes, o CA aprofundou a cooperação 

regional com as instituições congéneres da província de Guangdong e de 

Hong Kong, sendo de salientar a troca de conhecimentos e opiniões sobre 

“a auditoria de recursos e ambiente” temática esta de particular interesse 

na actual região alargada do delta do Rio das Pérolas e futura “Grande 

Baía”, bem como à partilha de conhecimentos e experiências com o 

Departamento de Auditoria de Guandgong, nomeadamente no que se 

refere à gestão das instituições de auditoria pública e ao desenvolvimento 

recente da tecnologia de “big data”.

Por outro lado, o CA tem vindo a beneficiar de uma cooperação 

técnica e altamente qualificada com o Gabinete de Auditoria Nacional 

(GAN), designadamente através de cursos de aperfeiçoamento de 

informática na Universidade de Auditoria de Nanjing ou na frequência 

de seminários, como por exemplo, o de auditoria “Uma Faixa, Uma 

Rota”, destinado às instituições superiores de auditoria localizadas nesse 

percurso. Acresce a manutenção de um protocolo de colaboração com o 

Centro de Tecnologia Informática do GAN, tendo em vista nomeadamente 

o apoio tecnológico ao desenvolvimento de auditorias in loco, bem assim 
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como mais recentemente à utilização de megadados.

Na mesma perspectiva, o CA tem vindo a participar em eventos 

de organizações internacionais de auditoria, como é o caso dos 

realizados pela Organização das Instituições de Superiores de Controlo 

da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (OISC/CPLP) e pela 

Organização Asiática das Instituições Superiores de Controlo (ASOSAI).

A nível local da RAEM destaca-se a importância do encontro 

profissional de auditores entre o CA e a Associação de Auditores de 

Contas Registados em Macau, com o objectivo de troca de conhecimentos 

profissionais, sendo de salientar as seguinte temáticas abordadas: a) 

gestão de riscos nas obras de infra-estruturas de grande envergadura; b) 

os riscos informáticos; c) o controlo interno; d) a auditoria às tecnologias 

informáticas; e) auditoria interna e f) a gestão de riscos na utilização da 

internet.

As acções de intercâmbio de conhecimentos e experiências 

profissionais acima referidas e outras de natureza similar, prosseguidas 

entre o CA e as instituições públicas ou privadas a nível local, nacional 

e internacional têm-se revelado de grande utilidade no reforço da 

capacitação técnica dos seus recursos humanos, adaptabilidade 

institucional aos desafios externos e na prossecução de um controlo 

externo e independente em prol de uma governação pública eficiente, 

transparente, prestadora de contas e ética e socialmente responsável.
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5. Conclusões

1. Os desafios presentes de auditoria externa, nomeadamente os 

decorrentes da implementação dos 17 objectivos de desenvolvimento 

sustentável da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, que 

fazem parte das prioridades de actuação da INTOSAI e do IDI, exigem 

das Instituições Superiores de Controlo uma clara definição de mandato e 

adequado enquadramento legal, assim como colocam desafios acrescidos 

de capacitação institucional e profissional e de mobilização adicional de 

recursos humanos, tecnológicos e outros.

2. O reforço da capacitação institucional passa nomeadamente 

pela uso generalizado das ISSAI por parte das ISC, sendo de salientar a 

importância estratégica da utilização da ISSAI 12 – “Valor e Benefícios 

das Instituições Superiores de Controlo – Fazendo a Diferença na 

Vida dos Cidadãos” nas auditorias de desempenho à preparação da 

implementação dos objectivos de desenvolvimento sustentável por parte 

dos governos nacionais, a que acresce a relevância da utilização da 

ferramenta SAI-PMF por parte das ISC como exemplo de  transparência, 

eficiência e prestação de contas para os cidadãos.

3. O reforço da capacitação profissional é também crucial 

para o eficaz desempenho das ISC nas auditorias relacionadas com a 

Agenda 2030 e com outras de natureza financeira, de conformidade ou 

de desempenho, sendo de salientar os benefícios da cooperação nos 
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planos formativos e profissionais entre instituições congéneres ou com 

instituições privadas, académicas e outras.

4. A boa governança na implementação e progresso da Agenda 2030, 

vai também exigir a médio e longo prazo um especial empenhamento 

das ISC em termos de capacitação institucional e profissional para apoiar 

ou supervisionar os governos nacionais na implementação, seguimento 

e revisão dos ODS até 2030, pelo que a organização das instituições 

superiores de controlo da comunidade de países de língua portuguesa 

(OISC/CPLP) deve reforçar os seus meios não só para prosseguir a sua 

missão de promover o aperfeiçoamento dos seus membros mediante a 

cooperação e a criação de capacidades nas áreas de controlo externo das 

finanças públicas, mas também na avaliação ou realização de auditorias de 

desempenho aos principais programas governamentais relacionados com 

os ODS e noutras matérias que possam contribuir para a plena execução 

da Agenda 2030 e, consequentemente, contribuir para um mundo mais 

justo, igualitário, inclusivo, pacífico e sustentável para toda a humanidade.
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1.	 A	 Ge s t ão 	 F inance i r a 	 Púb l i c a 	 e 	 a 	 P romoção 	 do	

Desenvolvimento 

O papel central de uma boa gestão financeira pública no processo 

de desenvolvimento de cada país tem sido reconhecido por diferentes 

parceiros internacionais do desenvolvimento, nomeadamente o Banco 

Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento, a Comissão Europeia e os Departamentos 

e Agências das Nações Unidas, entre outros.

A boa gestão financeira pública integra-se na boa governação (good 

governance), sendo esta última considerada pelas Nações Unidas como 

um factor importante na promoção do desenvolvimento.

A gestão financeira pública assume um papel transversal a todas as 

áreas de governação no que diz respeito ao financiamento de políticas e 

programas públicos de desenvolvimento nacional. Uma boa gestão das 

finanças públicas assegura, num enquadramento orçamental e financeiro 

solidamente instituído, uma eficiente arrecadação de receitas públicas e a 

sua utilização de forma regular (orçamentada), adequada e sustentável.

A gestão financeira pública pressupõe, também, um conjunto de 

instituições, sistemas e processos de gestão eficazes, transparentes e 

prestadores de contas sobre o modo como estão a ser geridos os fluxos de 

dinheiros públicos (receitas e despesas) e os activos e passivos públicos.
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No essencial, a gestão financeira pública compreende as funções 

governativas imprescindíveis num Estado de direito relativas ao 

Orçamento, à Contabilidade Pública e ao Tesouro do Estado, devendo as 

mesmas estarem interligadas para uma mais rigorosa e eficaz governação 

pública.

O Orçamento de Estado é um instrumento fundamental da 

governação pública pois contém uma previsão das receitas e despesas do 

Governo e demais organismos do sector público, autorizadas ou limitadas 

pelo Parlamento ou Assembleia Legislativa, para o período de um ano. 

A Contabilidade visa quantificar monetariamente, através de um plano 

de contas e segundo normas internacionais ou nacionais, todos os fluxos 

que ocorrem por força da aprovação e execução do orçamento, bem como 

escriturar o património do Estado (activos e passivos). O Tesouro do 

Estado assegura a gestão da receita pública, o financiamento da despesa 

orçamentada e a gestão dos excedentes orçamentais ou do endividamento 

público.

Algumas fragilidades na gestão das finanças públicas têm a ver 

com a não contabilização de todas as receitas e/ou despesas públicas 

e de empréstimos ou outras responsabilidades financeiras assumidas 

pelo Governo e entidades públicas, o que enfraquece a credibilidade do 

orçamento e das contas públicas.

Especial atenção deve ser dada também ao processo de alterações 

orçamentais, o qual pode pôr em causa a afectação necessária da despesa 
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efectiva às finalidades de combate à fome e pobreza, e de saúde e 

educação, entre outras despesas sociais. Portanto, não basta a afectação 

(alocação) de verbas às despesas de desenvolvimento humano e sociais no 

orçamento proposto e aprovado, mas também importa saber como é que o 

orçamento foi executado.

Os três principais objectivos da gestão financeira pública, traduzem-

se na preparação, aprovação e execução de um Orçamento anual com 

sustentabilidade financeira, implementação de políticas prioritárias e 

prestação eficiente de serviços públicos.

Nos países em desenvolvimento, os recursos financeiros 

são escassos para poderem responder a todas as necessidades de 

desenvolvimento humano e social, pelo que as opções governativas de 

alocação e uso eficiente dos recursos são essenciais para a boa governação 

das finanças públicas, sem comprometer o futuro financeiro das próximas 

gerações.

De entre alguns dos princípios da boa gestão financeira pública, 

importa salientar a transparência das finanças públicas, a divulgação de 

relatórios orçamentais e da conta final, a gestão rigorosa do investimento 

público, dos activos públicos e da dívida pública, a formulação de uma 

previsão macroeconómica para enquadrar as previsões de receitas e 

despesas orçamentadas com indicação dos respectivos riscos e a definição 

de uma projecção de médio prazo na orçamentação das despesas, muito 

em particular dos investimentos públicos plurianuais.
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Acresce que as disposições legais e os processos instituídos de 

controlo interno, do controlo externo do Parlamento e de controlo 

externo e independente da Instituição Superior de Controlo em relação 

ao orçamento e contas finais constituem também importantes contributos 

para o bom desempenho da gestão financeira pública.

Em suma, todos estes bons princípios e boas práticas de gestão 

financeira pública (GFP) proporcionam credibilidade orçamental e 

financeira aos países em desenvolvimento, contribuem para o seu 

desenvolvimento e facilitam a ajuda financeira ao desenvolvimento.

Ciente da importância da boa gestão financeira pública (GFP) nos 

processos de desenvolvimento de cada país e nas questões relacionadas 

com o financiamento global ao desenvolvimento, o Programa de Despesa 

Pública e Responsabilidade Financeira (PEFA) foi criado em 2001 por 

sete parceiros internacionais de desenvolvimento - Comissão Europeia, 

Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e os Governos de França, 

Noruega, Suíça e Reino Unido - para estabelecer uma metodologia, 

avaliação e apresentação de relatórios sobre o desempenho da GFP em 

cada país participante, relatórios esses que incluíam nomeadamente um 

conjunto de indicadores quantitativos e uma apreciação sobre pontos 

fortes e fracos da GFP.

A finalidade última do Relatório PEFA consiste numa avaliação 

abrangente e integrada do desempenho da GFP de um país, com base 

num conjunto de indicadores-chave repartidos pelos sete pilares da GFP: 
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fiabilidade do orçamento, transparência das finanças públicas, gestão de 

activos e passivos, estratégia fiscal e orçamentação baseadas em políticas, 

previsibilidade e controlo na execução do orçamento, contabilidade e 

relatórios e fiscalização e auditoria. Os pontos fortes e fracos da GFP são 

assinalados, a eficácia do controlo interno é relacionada com a análise 

de riscos e o desempenho é comparado com as avaliações anteriores. Os 

resultados e conclusões do PEFA podem constituir um ponto de partida 

para a definição de programas de reforma ou para a monitorização dos 

seus progressos.

Os relatórios do PEFA descrevem o ambiente macroeconómico, 

institucional e legal da actuação do sector público, analisam as políticas 

financeiras de natureza estratégica e correntes e os processos, decisões, 

eficácia dos controlos e reporte e transparência orçamentais.

Os beneficiários do Quadro PEFA são os próprios Governos 

nacionais que ficam a dispor de um conhecimento de desempenho na 

GFP, bem assim como as organizações da sociedade civil e as instituições 

internacionais de desenvolvimento, incluindo as organizações dos países 

doadores.

A ferramenta PEFA tem tido um papel relevante na melhoria da 

GFP dos países em desenvolvimento e na promoção da boa governança 

pública. O número total de processos de avaliação PEFA concluídos ou 

em curso ascende a mais de 600 cobrindo países de todos os continentes e 

com especial incidência na África Subsariana.
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O Quadro PEFA foi objecto de uma actualização substancial em 

2016, relativamente às versões anteriores de 2005 e 2011, com base na 

evolução das boas práticas e nas contribuições das partes interessadas, 

sendo de referir nomeadamente a introdução de uma maior ênfase nos 

elementos do controlo interno que podem ter influência na avaliação 

PEFA, a adição de novos indicadores ou aperfeiçoamento dos existentes e 

a apresentação de uma estrutura mais clara e consistente de resultados da 

avaliação.

Porém, a ferramenta PEFA 2016 não inclui uma análise da política 

orçamental e da sua sustentabilidade, bem assim como não avalia se as 

despesas orçamentais realizadas produziram os resultados desejáveis 

na redução da pobreza ou noutros objectivos de governação pública. 

Isto é, o PEFA 2016 não incorpora nos seus indicadores os 17 ODS e as 

respectivas metas e não se destina em especial às Instituições Superiores 

de Controlo.

2.	 A	Gestão	 Financeira	 Pública	 no	 contexto	 da	Agenda	
2030: contributo das ISC para o seu aperfeiçoamento e 
concretização dos ODS

O que mudou com os ODS 

A aprovação em Setembro de 2015 da Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável pelos 193 estados membros das 
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Nações Unidas, veio introduzir um novo enquadramento à gestão 

financeira pública de cada governo nacional, passando a sua avaliação 

de desempenho a estar condicionada à boa governação pública na 

implementação dos 17 objectivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

A Agenda 2030 ambiciona, entre outros objectivos, a erradicação 

da pobreza e da fome no mundo, a redução das desigualdades e das 

discriminações, o acesso a um ensino de qualidade, à saúde, à justiça, à 

protecção social e à qualidade de vida ambiental.

Ora, toda esta Agenda tem imensos custos financeiros nos processos 

de desenvolvimento sustentável a nível global, regional e local, e muito 

em especial nos países onde as carências de desenvolvimento são 

mais gritantes como, por exemplo, relativamente aos países da África 

Subsariana.

As transformações significativas a operarem-se a nível das 

governações e políticas públicas de desenvolvimento nacional, regional e 

global em função dos objectivos da Agenda 2030, implicam necessidades 

financeiras adicionais e de valor total muito considerável.

A mobilização efectiva e adequada de recursos financeiros para 

a Agenda 2030 será uma questão crucial ao sucesso dos esforços de 

desenvolvimento sustentável à escala planetária e de modo a que nenhuma 

região, nenhum país e ninguém fique para trás.
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Os desafios à partida são imensos, sobretudo onde se faz sentir 

mais a escassez de recursos financeiros. Por exemplo, “nos países menos 

desenvolvidos as insuficiências de recursos financeiros são gritantes; 

a sua despesa anual em educação necessita mais do que triplicar para 

atingir a frequência universal nos ensinos pré-primário, primário e 

secundário.” (Guterres, Preâmbulo do Relatório sobre o Financiamento do 

Desenvolvimento Sustentável de 2019).

Contudo, de acordo com estimativas preliminares as poupanças 

globais são suficientes para cobrir as necessidades dos ODS, mas os 

recursos não estão a ser aplicados onde são mais precisos.

Nos países em desenvolvimento, a escassez de recursos financeiros 

locais está, por vezes, associada ou agravada por força dos fluxos ilícitos 

de capitais (IFFs).  Por exemplo, o continente africano perde cerca de 

US$ 50 mil milhões de USD por ano em fluxos de capitais ilícitos, 

provenientes de dinheiro da corrupção, transacções ou outros ganhos 

ilícitos e que representam cerca do dobro do valor da assistência oficial ao 

desenvolvimento (ODA).

Portanto, a questão do financiamento aos ODS da Agenda 2030 

não é só uma questão de mobilização de mais recursos financeiros, 

mas também de uma mais eficaz e eticamente responsável gestão dos 

recursos financeiros nacionais. Uma GFP eficaz, eficiente e transparente, 

o combate à corrupção e à saída ilícita de capitais para o exterior são 

factores que permitem maximizar os recursos financeiros locais e 
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melhorar os indicadores de desenvolvimento nacional. O financiamento 

externo e a ajuda oficial ao desenvolvimento devem ser supletivos 

e ter em consideração a forma como estão a ser geridos os recursos 

financeiros locais.

A realização dos 17 ODS no espaço de 15 anos (2016-2030) exige, 

pois, uma profunda transformação nos sistemas educacionais, de saúde, 

de habitação, de protecção social, de uso da energia, de planeamento 

urbano e de infra-estruturas, de transportes, de uso dos recursos naturais e 

ambientais e no progresso e bom uso das tecnologias de informação.

Estas transformações que visam contribuir para um planeta 

ambientalmente mais sustentável, próspero, justo, pacífico, inclusivo e 

com qualidade de vida para toda a humanidade, colocam novos desafios 

de boa governação pública a nível global, regional e nacional, em parceria 

nomeadamente com o mundo empresarial, meios académicos, instituições 

para o desenvolvimento, agências e departamentos das Nações Unidas, 

organizações não governamentais e sociedade civil em geral.

A China em colaboração com as Nações Unidas está firmemente 

comprometida em continuar a contribuir a nível nacional e globalmente 

para o sucesso da Agenda 2030.

A nível global, a Iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” está em sintonia 

com os objectivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, pois 

ambos os projectos visam promover o desenvolvimento global segundo 
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princípios comuns. Segundo declarou o Presidente Xi Jinping, no 

encerramento do Segundo Fórum, de Abril de 2019, em Beijing: “Apesar 

de a Iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” ter partido da China, as suas 

oportunidades e benefícios podem ser partilhados pelo mundo.”

Por seu turno, e no mesmo Fórum, o Secretário-Geral das Nações 

Unidas sublinhou que o plano de desenvolvimento e de comércio da China 

– conhecido como Iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” – pode contribuir 

para um mundo mais próspero e equitativo, e reverter o impacto negativo 

das mudanças climáticas. O mundo irá beneficiar da Iniciativa “Uma 

Faixa, uma Rota” que vai acelerar os esforços para atingir os Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável.

Face aos desafios da Agenda 2030, compete, pois, à governação 

de cada país integrar os ODS, adaptados às suas realidades e 

potencialidades, nas estratégias e planos de desenvolvimento nacional (ou 

de desenvolvimento sustentável), nos orçamentos anuais e plurianuais, na 

gestão das finanças públicas, nos sistemas de informação estatística, nos 

enquadramentos legais e institucionais, nas estratégias de qualificação de 

recursos humanos e modernização tecnológica e na definição de outras 

políticas ou programas públicos que contribuam para um desenvolvimento 

sustentável assente nos cinco pilares ou 5 P’s – Pessoas, Planeta, 

Prosperidade, Paz e Parcerias.

A existência de planos e estratégias de desenvolvimento nacional, 

com a integração dos 17 objectivos e das metas definidas pelas 
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autoridades do próprio país, em função dos seus recursos, necessidades 

locais e potencialidades de desenvolvimento, constitui, pois, uma 

condição essencial para se efectuar uma programação adequada dos 

recursos financeiros nacionais e externos, públicos e privados necessários 

à viabilização do processo de desenvolvimento sustentável.

A implementação, seguimento e desenvolvimento dos progressos 

dos ODS por parte de cada governo nacional exige, pois, uma boa 

governação pública a nível nacional, de que faz parte integrante 

uma boa gestão orçamental e financeira sem a qual os ODS serão 

dificilmente concretizáveis ou exequíveis no período de execução da 

Agenda (2016-2030).

O papel das ISC na implementação dos ODS

No novo enquadramento institucional da Agenda 2030, a 

Organização Internacional das Instituições Superiores de Controlo 

(INTOSAI) e as Instituições Superiores de Controlo (ISC) assumem as 

suas responsabilidades como instituições vocacionadas e especializadas 

para contribuir relevantemente para a boa governança nacional na 

implementação dos ODS.

Responsabilidades estas (das ISC) que segundo Ms. Hu Zejun, 

Auditora Geral do Gabinete de Auditoria Nacional da China (CNAO), 

exigem hoje em dia dos auditores uma preparação profissional rigorosa 
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e um elevado padrão de conhecimentos profissionais para fazer face às 

expectativas crescentes de auditoria pública, de que a Agenda 2030 é um 

exemplo. Ms. Hu reconhece também a relevância da colaboração dos 

“stakeholders” para promover a boa governança nacional e os resultados 

da auditoria, particularmente o poder legislativo, os media e o público 

que desempenham um papel importante no suporte, compreensão e 

cooperação com as ISC.

Na realidade, o sucesso da implementação e progresso dos ODS em 

cada país, vai estar em grande parte dependente da eficiência, eficácia, 

prestação de contas e transparência da administração pública no seu todo 

e, em particular, na gestão corrente e dos programas públicos dirigidos 

aos ODS, requisitos estes de boa governança nacional - de que a gestão 

financeira pública é parte integrante – sujeitos a auditoria pública, externa 

e independente.

Dependendo dos seus mandatos e capacidades, as ISC podem 

contribuir valiosamente para acompanhar os esforços nacionais 

de implementação e progressos para atingir os ODS, atentas as 

especificidades, potencialidades e prioridades de desenvolvimento 

sustentável de cada país.

Em conformidade com a “Declaração de Abu Dhabi” do XXII 

Congresso da INTOSAI, de Dezembro de 2016 e com o Plano Estratégico 

da INTOSAI de 2007-2022, encontram-se definidas quatro abordagens 

possíveis para actuação das ISC relativamente à Agenda 2030:
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 • Avaliação ou auditoria à capacidade de implementação dos ODS;

 • Auditorias de desempenho aos principais programas governamentais 

relacionados com os ODS;

 • Avaliar e apoiar a existência de instituições transparentes, eficientes 

e responsáveis (ODS 16); e 

 • Serem (as ISC) modelos de transparência e accountability no 

reporte das suas actividades, incluindo auditorias e relatórios.

Em conformidade com a primeira abordagem, o IDI e a KSC da 

INTOSAI, em conjugação com as Nações Unidas, divulgaram em agosto 

de 2018, um Guia de Orientação para as ISC desenvolverem auditorias à 

preparação da implementação dos ODS por parte dos governos “Auditing 

Preparedness for Implementation of Sustainable Development Goals – A 

Guidance for Supreme Audit Institutions”.

De acordo com a INTOSAI a auditoria de desempenho é a 

forma mais adequada de examinar a economia, eficiência e eficácia da 

preparação do governo para a implementação dos ODS.

Dadas a interligações entre os ODS e o envolvimento de múltiplas 

áreas de governação na sua implementação, a recomendação da INTOSAI 

é para realizar auditorias à implementação dos ODS “no seu todo”, e daí 

que a abordagem sugerida seja a do “governo no seu todo” (“whole of 

government”).
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Esta abordagem inovadora pretende evitar as consequências 

da fragmentação das decisões de condução das políticas públicas, 

nomeadamente na definição de metas dos ODS e na coerência orçamental. 

A abordagem do “governo no seu todo” é consentânea com a visão 

holística do desenvolvimento sustentável assente nas suas três dimensões 

– economia, social e ambiental, e numa tomada de decisão pública 

balanceada e integrada.

A visão holística do desenvolvimento é o produto da experiência 

dos resultados dos objectivos de desenvolvimento do milénio (ODM), 

os quais sugerem na Agenda 2030 a necessidade de ter em consideração 

que os indicadores de desenvolvimento possuem uma dimensão 

multidimensional e que os ODS se interligam entre si, pelo que as 

decisões de governação pública têm de ter essa consciência e mostrarem-

se integradas, coordenadas e eficazes.

Em suma, a abordagem segundo o “governo no seu todo” visa 

a unidade de propósito entre todos os atores governamentais, níveis e 

sectores da governação pública. Evita a falta de coerência política e 

promove a eficácia e eficiência governativas.

A abordagem de “governo no seu todo” reconhece também a 

natureza transversal da Agenda 2030 e a relativa complexidade dos 

esforços de implementação dos ODS.

A complexidade dos esforços de implementação dos ODS tem 
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presente um conjunto sequencial de questões a colocar aos governos 

nacionais e que simplificadamente envolvem:

 • Consciência e iniciativas Nacionais – quais os esforços para 

integrar os ODS na legislação do país, políticas, planos e programas?

 • Quadro institucional – como é que o país tenciona adaptar o 

seu quadro institucional em ordem a implementar a Agenda 2030 

e estabelecer responsabilidades de coordenação e integração a 

diferentes níveis de governação – nacional, subnacional e local?

 • Integração e inclusão – como é que o país vai estabelecer políticas 

públicas que integrem as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável e “não deixar ninguém para trás”?

 • Meios de implementação – quais são os recursos necessários, 

financeiros, tecnológicos, organizacionais, estatísticos e parcerias, 

necessários à implementação dos ODS no país e quais dificuldades 

subjacentes da sua concretização?

 • Dados de base, monitorização e relatórios – como é que as 

estatísticas nacionais vão ter capacidade de responder à fixação 

das metas dos indicadores de cada um dos 17 ODS, de monitorizar 

a evolução desses indicadores e de reportarem de forma 

credível, rigorosa e oportuna os resultados dos indicadores de 

desenvolvimento?
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 • Ilações dos ODM – quais as ilações que o país pode retirar dos 

resultados dos ODM (em 2015) e que sirvam de referência para a 

fixação dos ODS e sua forma de gestão?

Estas questões podem ser complementadas com a questão central 

que se coloca à adaptação ou ajustamento da GFP à Agenda 2030 

relativamente a cada país: Até que ponto e de que forma é que cada 

governo adaptou ou deve adaptar o seu orçamento e contas públicas e 

respectiva gestão financeira pública à Agenda 2030?

Embora não seja este um dos objectivos específicos da auditoria de 

desempenho à fase de implementação dos ODS pelos governos nacionais, 

depreende-se que exista aqui matéria suficiente para reflexão e possível 

orientação futura a desenvolver pela INTOSAI e pelas ISC.

Em primeiro lugar, a experiência da aplicação dos ODM revelou a 

importância de uma melhor integração nos objectivos de desenvolvimento 

no processo de orçamentação nacional. O processo orçamental, incluindo 

a sua proposta, aprovação, monitorização da execução orçamental 

e apresentação da conta final e respectiva auditoria é o instrumento 

principal, e porventura imprescindível, para o governo dar execução 

às estratégias e prioridades públicas de despesa e investimento, as 

quais deverão integrar os ODS, e ser compatibilizadas entre si, para 

apresentarem resultados em termos de indicadores de desenvolvimento.

As ilações dos resultados nos ODM por parte de alguns países em 



119

desenvolvimento, sugerem que nos ODS não basta a existência de um só 

indicador de desenvolvimento por país, mas antes é necessário também 

apresentar resultados a nível subnacional e local para que “ninguém fique 

para trás”.

Nos países em desenvolvimento, a integração dos ODS nas políticas 

nacionais e orçamentos envolvem desafios acrescidos devido aos sistemas 

governativos mais fracos e limitados recursos. Daí que seja natural que 

a colaboração das ISC se revele mais pertinente e necessariamente pró-

activa nas fases iniciais de implementação dos ODS e tanto mais quanto 

as carências de desenvolvimento sejam mais gritantes e os resultados 

finais a atingir sejam mais ambiciosos.

Segundo orientações da INTOSAI, as auditorias à implementação 

dos ODS ou aos seus primeiros passos, devem observar se os governos 

nacionais estabeleceram uma correta ligação entre os ODS, as políticas 

públicas e os meios financeiros ou orçamentais. Os 4 passos dessas 

ligações consistem em primeiro lugar no ajustamento das metas globais 

dos ODS ao contexto local (ou às circunstâncias nacionais); em segundo 

lugar há que fixar metas intermédias; em terceiro lugar há que definir 

políticas para atingir as metas pretendidas e em quarto lugar há que 

estimar os custos financeiros e alocar as verbas necessárias ao orçamento.

Este sistema integrado de metas dos ODS, políticas públicas 

e finanças públicas proporciona um sistema de governação mais 

compreensivo, estruturado e objectivamente mais focado nos resultados 
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do desenvolvimento sustentável.

Do exposto, ressalta que a GFP no contexto dos ODS não se 

processa da mesma maneira quanto a objectivos, políticas públicas, 

meios envolvidos, transparência e reporte da actuação financeira 

pública relativamente à situação que se verificava antes da aprovação 

da Agenda 2030.

Em primeiro lugar, a boa governança financeira pública exige agora 

uma integração total dos ODS no Orçamento e Contas Públicas, o que não 

acontecia necessariamente com os ODM.

Em segundo lugar, tal integração só faz sentido se for antecedida 

por uma integração dos ODS nas estratégias e planos nacionais de 

desenvolvimento nacional. A quantificação monetária deste último 

processo de integração corresponde à previsão dos custos financeiros 

e respectiva orçamentação anual e/ou de médio prazo no novo 

enquadramento da Agenda 2030.

As estratégias de adaptação da GFP ao novo contexto da Agenda 

2030 são suscetíveis variar de país para país, mas no essencial os ODS só 

são exequíveis se houver recursos financeiros suficientemente mobilizados, 

bem geridos e afectos às finalidades da Agenda, o que pressupõe a 

existência de um plano de desenvolvimento nacional com os ODS 

integrados e que defina prioridades e programas públicos com estimativas 

de receitas e despesas a incluir nos orçamentos anual e plurianual.
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Importa notar que os bons princípios de orçamentação se devem 

manter inalteráveis, ainda que a gestão orçamental se complexifique com 

a integração dos ODS, pois não basta apresentar e reportar resultados 

globais da execução orçamental – défice ou excedente orçamental - 

e segundo as classificações das estatísticas financeiras consagradas 

internacionalmente (das Nações Unidas, FMI ou outras).

No novo contexto da Agenda 2030, será necessário também 

reportar se a alocação orçamental às metas dos ODS se mostrou eficaz 

na obtenção de resultados (indicadores de desempenho intermédios), 

demonstrar qual o impacto dos ODS no orçamento global e conta final 

e evidenciar as diferentes fontes de financiamento do orçamento e dos 

programas públicos especificamente dirigidos aos ODS, designadamente 

recursos financeiros públicos e privados de origem nacional, recursos 

do comércio internacional, recursos da cooperação internacional para o 

desenvolvimento, recursos externos do sector privado ou de organizações 

não governamentais e endividamento público (este último a utilizar, se 

necessário, como última opção).

Neste contexto, compete aos governos nacionais dos países em 

desenvolvimento desenvolver um quadro financeiro estável e sustentado 

no reforço das suas receitas públicas, nomeadamente das provenientes da 

exploração de recursos naturais, e de uma maior eficácia no combater à 

corrupção, evasão fiscal e transferência ilícita de capitais.

Eficiência e controlo da despesa na prestação de serviços públicos, 
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gestão responsável da dívida pública, transparência e prestação de contas 

públicas a todos os níveis são também alguns dos bons princípios de 

governação das finanças públicas.

Uma boa governação das finanças públicas é, pois, condição 

favorável, se não mesmo essencial, à mobilização de recursos financeiros 

externos, particularmente nos países em desenvolvimento, para os 

quais as necessidades de desenvolvimento são mais gritantes e os ODS 

correspondentes mais ambiciosos.

As ISC de acordo com os seus  mandatos ,  exper iência , 

conhecimentos especializados e orientações estratégicas da INTOSAI 

podem desempenhar um papel central não só na realização de auditorias 

de desempenho à promoção da boa governação nacional na preparação da 

implementação dos ODS, mas também na promoção da boa governação 

financeira pública, especialmente junto dos países em desenvolvimento, 

como condição essencial à realização dos resultados ambicionados pela 

Agenda 2030.

3.	 Avaliação	e	Reporte	da	Gestão	das	Finanças	Públicas	no	
contexto da Agenda 2030: PFM-RF, uma ferramenta para as 
ISC e seu contributo para a Agenda 2030

No domínio da promoção da boa governação financeira pública, 

as ISC podem contribuir activamente para a Agenda 2030 através da 
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realização de auditorias de desempenho que examinem a economia, 

eficiência e eficácia dos principais programas públicos dirigidos aos ODS 

(segunda abordagem da INTOSAI) e ainda através de auditorias que 

avaliem e promovam, conforme apropriado, a ODS 16, a qual se refere 

em parte à criação de instituições transparentes, eficientes e prestadoras 

de contas (terceira abordagem da INTOSAI).

Porém, ao contrário da primeira abordagem da INTOSAI relativa 

ao papel das ISC na implementação da Agenda 2030, não existe nenhum 

guia de referência específico para as ISC avaliarem a boa gestão das 

finanças públicas no quadro da Agenda 2030.

Na realidade, conforme descrito anteriormente, o Quadro de 

Avaliação da Gestão das Finanças Públicas segundo o PEFA, apesar 

da revisão de 2016, não contempla na Avaliação de Desempenho da 

GFP a integração dos ODS no orçamento, contabilidade e demais 

elementos integrantes das finanças públicas, nem avalia o seu impacto 

na eficiência global da GFP e nos resultados dos indicadores de 

desenvolvimento do país.

Nesta conformidade, o Giz e AFROSAI-E (African Organisation 

of English-speaking Supreme Audit Institutions) desenvolveram a 

ferramenta PMF-RF (Public Management Finance Report Framework), 

a qual tem vindo a ser testada na própria AFROSAI-E e na OISC/CPLP – 

Organização das Instituições Superiores de Controlo da Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa.
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Esta temática do reporte da gestão financeira pública, insere-se nas 

estratégias prioritárias de actuação das Nações Unidas e da INTOSAI 

quanto aos desafios de implementação dos ODS à escala nacional, 

regional e global e ao papel central das ISC em acrescentar valor e 

benefícios para os cidadãos através da promoção da boa governação 

financeira pública e de uma implementação com sucesso da Agenda 2030.

Em Outubro de 2018, a ferramenta PMF-RF foi igualmente 

apresentada pelo Giz ao Tribunal da União do Brasil para uma eventual 

adaptação e aplicação local sem qualquer custo. A ferramenta está ainda 

em aberto para receber os contributos das ISC, sendo a intenção final 

do Giz submeter a ferramenta à INTOSAI para servir de referência para 

apoiar a implementação das ODS, e em especial a ODS 16.

O Comissariado da Auditoria de Macau, na qualidade de membro 

observador da OISC/CPLP, pese embora tenha tido conhecimento apenas 

de alguns documentos de referência da PMF-RF, não pode deixar de 

assinalar a oportunidade desta iniciativa para a auditoria externa pública 

no contexto da Agenda 2030.

Na realidade, a ferramenta aponta para que a boa governação 

financeira pública no quadro da Agenda 2030 passe a integrar no sistema 

de Gestão das Finanças Públicas de cada país - Orçamento, Contabilidade 

Pública, Gestão do Tesouro, Patrimonial e da Dívida Pública - os fluxos 

monetários ou financeiros associados à implementação dos ODS e 

respectivas metas nacionais.
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A PMF-RF pretende descrever a avaliação do desempenho da gestão 

financeira pública por áreas chave (Ministério das Finanças, Parlamento, 

Autoridade tributária, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, 

Departamentos e Agências) e por fases sequenciais do processo de gestão 

financeira pública (política macroeconómica, preparação do Orçamento, 

aprovação do Orçamento, Gestão Financeira e prestação de serviços e 

Contabilidade, reporte e fiscalização).

A avaliação de desempenho permitirá, também, detectar áreas de 

risco que ponham em causa a boa gestão financeira pública. Por exemplo, 

a inexistência ou ineficiência de controlo interno pode ser considerado 

como um risco (de deficiente gestão ou conformidade orçamental, de 

incorrecta contabilização ou mesmo de eventual corrupção).

A Ferramenta possibilita também o reporte específico sobre a 

ODS 16, indicador 16.6.1.: desvios entre o orçamento executado e o 

orçamento aprovado o que tem necessariamente a ver com a promoção de 

instituições, transparentes e eficientes.

A PMF-RF em conformidade com a ISSAI 12 permite acrescentar 

valor e benefícios para os cidadãos, contribuir para a boa gestão financeira 

pública e implementação dos ODS, aperfeiçoar a qualidade dos trabalhos 

das ISC e incrementar as suas funções de Oversight (fiscalização de 

receitas e despesas públicas de acordo com o quadro normativo), de 

Insight (avaliação de políticas e programas públicos e seus resultados) e 

de Foresight (identificação de tendências e emissão de alertas).
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Em suma, uma PFM-RF (Quadro de Reporte sobre Gestão das 

Finanças Públicas) dirigida especificamente para as ISC e que integre os 

ODS no sistema e reporte das contas públicas constitui uma ferramenta-

modelo essencial para as ISC avaliarem o desempenho da GFP e 

contribuir para uma melhor governação financeira pública no quadro da 

Agenda 2030.

4.	 Quadro	de	funcionamento	da	gestão	financeira	pública	em	

Macau e seus mecanismos de controlo de risco

Uma das finalidades principais da ferramenta PFM-RF é a de 

analisar o processo orçamental de cada país, o desempenho da sua gestão 

financeira pública e reportar eventuais riscos de insuficiente ou deficiente 

controlo de risco.

No caso de Macau, embora não dispondo de um conhecimento 

integral e prático de aplicação da ferramenta PFM-RF, importa, ainda 

assim, descrever o quadro de funcionamento da gestão financeira pública 

e de fiscalização interna e externo do seu risco, tendo por referência os 

três objectivos e sete pilares da GFP, conforme o modelo do PEFA 2016.

Em Macau, o quadro de funcionamento e de controlo de risco da 

gestão financeira pública (GFP) encontra-se essencialmente definido 

na lei de enquadramento orçamental (LEO) e demais diplomas 

complementares, a que acresce a fiscalização exercida pela Assembleia 
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Legislativa (fiscalização política) e pelo Comissariado da Auditoria 

(fiscalização financeira), órgão externo e independente do Governo da 

Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

O objecto da LEO (1° Artigo) é o de: “definir os princípios e 

as regras de elaboração, exame, aprovação, execução e alteração do 

Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), bem 

como os princípios e as regras das suas contas finais e de elaboração 

e apreciação do relatório sobre a execução do orçamento, e estabelece 

o regime de contabilidade pública e da fiscalização e responsabilidade 

orçamental.”

Os princípios orçamentais consagrados na LEO incluem, 

nomeadamente, os seguintes: 

 • Princípio do equilíbrio orçamental – princípio da manutenção das 

despesas dentro dos limites das receitas, procurando evitar o défice 

e manter o Orçamento (OR) a par do crescimento do PIB;

 • Sustentabilidade	financeira – a afectação de recursos financeiros 

no presente não deve prejudicar a capacidade financeira de longo 

prazo de assegurar a prestação contínua e qualitativa de serviços 

públicos e a manutenção do desenvolvimento socioeconómico 

sustentável;

 • Regra de exceção ao princípio do equilíbrio orçamental – aquando 

da elaboração do Orçamento, caso a receita seja insuficiente para 
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cobrir a despesa, pode movimentar-se, por lei, outros recursos 

financeiros, nomeadamente as reservas financeiras da RAEM ou 

recorrer ao endividamento público;

 • Princípio	da	economia,	eficiência	e	eficácia – a gestão financeira 

pública deve pautar-se pelos princípios da economia, eficiência 

e eficácia, procurando manter a qualidade dos serviços públicos 

prestados;

 • Transparência orçamental – Em todo o ciclo orçamental respeita-

se o princípio da publicidade e da transparência. O Orçamento 

apresentado pelo Governo e sujeito à aprovação da Assembleia 

Legislativa é publicado obrigatoriamente no Boletim Oficial da 

RAEM, assim como estão sujeitas a publicação as alterações 

ao Orçamento inicial e a Conta Final. Os serviços e organismos 

procedem de forma atempada à publicitação da informação sobre a 

execução e alterações orçamentais e contas finais.

A apresentação da proposta de lei do Orçamento à Assembleia 

Legislativa é antecedida de uma apresentação formal do Governo sobre 

as Linhas de Acção Governativa para o ano económico do Orçamento, 

documento onde constam as políticas públicas e prioridades governativas 

em diferentes áreas de governação, incluindo as relativas à GFP.

A elaboração do Orçamento é uma competência do Governo 

e encontra-se discriminada, nomeadamente, quanto às regras da sua 
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elaboração, classificação das receitas e despesas, mapas orçamentais a 

integrarem a proposta de lei do Orçamento e inscrição e uso de dotações 

provisionais.

As regras para a elaboração das contas e operações de tesouraria 

encontram-se definidas em diploma próprio que regulamenta, na 

especialidade, os princípios consagrados na LEO. O regime de 

contabilidade, as regras de escrituração e a discriminação dos elementos 

contabilísticos é efectuada nesse mesmo diploma.

A gestão e o investimento dos excedentes orçamentais são 

efectuados fora do quadro legal do Orçamento, segundo o regime jurídico 

da Reserva Financeira da RAEM. Uma sinopse de valores activos/

passivos e dos resultados financeiros são publicados mensalmente e existe 

um relatório anual das contas da Reserva Financeira publicado no Boletim 

Oficial e da responsabilidade da entidade gestora - Autoridade Monetária 

de Macau – do qual consta, nomeadamente, a estratégia das aplicações 

de activos, a análise do balanço e resultados operacionais e o parecer da 

comissão fiscalizadora sobre as contas anuais.

A credibilidade do orçamento é assegurada através das regras sobre 

a execução orçamental, nomeadamente a de que nenhuma receita pode 

ser cobrada se não tiver sido objecto de inscrição orçamental e os valores 

orçamentados constituem o limite máximo na realização de despesas. 

A boa gestão financeira implica que toda a despesa a realizar esteja 

previamente e correctamente orçamentada e que seja efectuada de acordo 
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com o princípio da economia, eficiência e eficácia.

O controlo interno como medida preventiva de risco financeiro é de 

instituição obrigatória em todos os serviços e organismos públicos. Por 

seu turno a Direcção dos Serviços de Finanças procede a fiscalizações 

internas junto dos serviços e organismos públicos nos termos legais e no 

âmbito das suas competências de coordenação e gestão orçamental.

O controlo intercalar da execução orçamental é exercido através 

da apresentação à Assembleia Legislativa de relatório sobre a execução 

orçamental reportado a 30 de Junho, bem assim como através de relatórios 

trimestrais sobre a execução orçamental do investimento público ou Plano 

de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 

(PIDDA). Neste tipo de controlo, é efectuada uma análise da taxa de 

execução da receita cobrada relativamente à receita orçamentada, bem 

como uma análise da taxa de execução da despesa paga face à despesa 

orçamentada por serviço ou organismo e segundo as classificações 

funcional e de natureza económica. Além disso, a despesa realizada com 

o PIDDA é também objecto de um controlo de execução orçamental por 

programas e respectivos encargos plurianuais.

O controlo final da execução orçamental é exercido através de 

apresentação à Assembleia Legislativa, até 15 de Outubro de cada ano, do 

Relatório sobre a Execução do Orçamento do ano económico findo, o qual 

compreende a Conta Geral bem como o relato e a análise comparativa 

da execução do Orçamento. O referido relatório é instruído com o 
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Relatório do Comissariado da Auditoria. O Relatório sobre a Execução 

do Orçamento após apreciação da Assembleia Legislativa é publicado no 

Boletim Oficial da RAEM.

O Relatório do Comissariado da Auditoria sobre a Conta Geral 

da RAEM incide sobre os resultados da execução orçamental do ano 

económico findo, e nele o Comissário procede a uma verificação das 

contas das entidades públicas e emite uma opinião sobre as demonstrações 

financeiras integradas – contas de receitas e despesas, e contas de activos 

e passivos. O referido relatório anual é objecto de divulgação integral no 

website do Comissariado da Auditoria (CA).

A auditoria externa e independente do CA, conjuntamente com a 

fiscalização política do órgão legislativo, completa o ciclo orçamental 

em Macau e o modo como a sua gestão financeira pública se exerce 

e é objecto de controlos – interno e externo. Ao CA compete também 

exercer auditorias concomitantes (de acompanhamento) à execução dos 

programas plurianuais de investimento público e de desempenho ao 

funcionamento dos serviços e organismos públicos, com especial enfoque 

nos seus procedimentos de auditoria interna e nos critérios gestionários 

de economia, eficácia, eficiência, qualidade dos serviços prestados, 

transparência, accountability e responsabilidades ética e social.

Em síntese, o processo orçamental e a gestão financeira pública em 

Macau cumprem os requisitos essenciais de GFP previstos no PEFA 2016, 

designadamente de: (a) disciplina orçamental/sustentabilidade financeira e 
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fiscalização externa e independente; (b) concordância do orçamento com 

as prioridades das políticas públicas e (c) uma gestão financeira pública 

que assegura uma prestação eficiente e qualitativa dos serviços públicos 

(despesa) dentro dos recursos disponíveis (receita).

5. Conclusões sobre a ferramenta PFM-RF

 • A gestão financeira pública assume um papel transversal a todas 

as áreas de governação, decisões, políticas e programas públicos. 

A boa gestão financeira pública exige a preparação, aprovação e 

execução de um orçamento anual com sustentabilidade financeira, 

a implementação de políticas e programas públicos prioritários e a 

prestação eficiente de serviços públicos. O papel central de uma boa 

gestão financeira pública no processo de desenvolvimento de cada 

país tem sido reconhecido por diferentes parceiros internacionais do 

desenvolvimento. A avaliação de desempenho da GFP através do 

PEFA, por exemplo, promove também a boa governação financeira 

pública e serve de referência às instituições vocacionadas para o 

financiamento internacional do desenvolvimento.

 • A aprovação em Setembro de 2015 da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável pelos 193 estados membros das 

Nações Unidas, veio introduzir um novo enquadramento à gestão 

financeira pública de cada governo nacional, passando a sua 

avaliação de desempenho a estar condicionada à boa governação 
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pública na implementação dos 17 ODS.

 • Dependendo dos seus mandatos e capacidades, as ISC em 

sintonia com as orientações estratégicas da INTOSAI, podem 

contribuir valiosamente para acompanhar os esforços nacionais de 

implementação e progressos para atingir os ODS e ainda realizar 

auditorias de desempenho que examinem a economia, eficiência e 

eficácia dos principais programas públicos dirigidos aos ODS ou 

que promovam a criação de instituições transparentes, eficientes e 

prestadoras de contas.

 • No contexto acima descrito, surge a necessidade e oportunidade 

de existência de uma PFM-RP que sirva de modelo para as ISC 

reportarem sobre a GFP dos governos nacionais no contexto da 

implementação da Agenda 2030, isto é, com integração dos ODS 

no orçamento, contabilidade e demais elementos integrantes das 

finanças públicas.

 • A presente ferramenta, que prossegue a aplicação de princípios 

fundamentais de GFP presentes no PEFA 2016, insere-se nas 

estratégias prioritárias de atuação das Nações Unidas e da INTOSAI 

quanto aos desafios de implementação dos ODS à escala nacional, 

regional e global e ao papel central das ISC em acrescentar valor e 

benefícios para os cidadãos através da promoção da boa governação 

financeira pública e de uma implementação com sucesso da Agenda 

2030.


