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NOTA INTRODUTÓRIA 

 
I - ANO DE 2014 (agosto a dezembro 2014) 

 

1 - Encontros, reuniões e visitas de estudo 

2 – Publicações 

 

II - ANO DE 2015 

 

1 - Encontros, reuniões e visitas de estudo 

2 - Cursos de formação e estágios 

3 – Publicações 

 

III - ANO DE 2016 (janeiro  a agosto 2016) 

 

1 - Encontros, reuniões e visitas de estudo 

2 - Cursos de formação e estágios 

3 – Publicações 

 

IV – Projetos de Capacitação Institucional 
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NOTA INTRODUTÓRIA  
 
O Tribunal de Contas de Portugal, como sede do Centro de Estudos e Formação das ISC da 

CPLP, desenvolveu, no período de 2014 a 2016 (até à presente data), diversas ações de 

cooperação, nelas se incluindo cursos de formação, estágios, visitas e outras atividades, 
para além da divulgação da brochura formativa. É neste âmbito que se redigiu o presente 
relatório de atividades. 
  
 

I - ANO DE 2014 (agosto a dezembro 2014) 

 
1. Encontros, reuniões e visitas de estudo 

 
 

 Visita de estudo, ao Tribunal de Contas de Portugal, de dois Magistrados do Tribunal 
de Contas de S. Tomé e Príncipe em outubro (4 dias). 

 
 

2. Publicações  
 

Tal como em anos transatos, foi divulgado o Livro de Cursos de Formação pelos vários 
membros da CPLP. 
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II - ANO DE 2015  

 

1.  Encontros, reuniões e visitas de estudo 
 

 Visita do Comissário da Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau e 
comitiva ao Tribunal de Contas, de 12 a 19 de março de 2015. 

 

 Visita do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Instituto 
Rui Barbosa ao Tribunal de Contas de Portugal, em 14 e 15 de abril de 2015. 
 

 Visita do Presidente Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ao Tribunal 
de Contas português, em 21 de abril de 2015. 
 

 Visita do Presidente do Tribunal de Contas de Cabo Verde ao Tribunal de Contas de 
Portugal, em Maio de 2015. 
 

 Participação do Vice-Presidente do Tribunal de Contas de Portugal no Seminário 
sobre “Responsabilidade Financeira”, organizado pelo Tribunal de Contas de São 
Tomé e Príncipe, de 3 a 13 junho 2015. 

 

 Participação de um dirigente e um técnico do Tribunal de Contas de Portugal no 
seminário sobre “SAI/PMF para as ISC dos PALOP e Timor Leste” que teve lugar em 
Maputo, Moçambique, de 15 a 17 de junho. 
 

 Participação do Vice-Presidente do Tribunal de Contas de Portugal no Seminário 
Internacional Comemorativo do Centenário do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, Salvador, de 19 a 21 agosto 2015. 
 

 Visita ao Tribunal de Contas de Portugal do Presidente do Tribunal de Contas de São 
Tomé e Príncipe, em 10 e 11 setembro 2015. 

 
 

2. Cursos de Formação e Estágios 
 

 Estágio no Tribunal de Contas, de uma delegação, composta por oito técnicos, do 
Comissariado de Auditoria de Macau, em fevereiro (5 dias). 
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 Curso de formação, para seis dirigentes e nove técnicos, ministrado por um dirigente 
do Tribunal de Contas de Portugal, no Tribunal de Contas de Cabo Verde, no âmbito 
do “Workshop de Capacitação Técnica na Gestão da Informação e Tramitação 
Processual”, em maio (4 dias). 
 

 Curso de formação, ministrado por um dirigente do Tribunal de Contas de Portugal, 
no Comissariado de Auditoria de Macau, em junho e no qual participaram 32 
técnicos (4 dias). 
 

 Frequência, por técnicos do Tribunal de Contas da Guiné, de diversos cursos de 
formação nas áreas de direito, contabilidade e desenvolvimento organizacional, 
ministrados no Tribunal de Contas de Portugal, em junho e julho (85 horas). 
 

 Frequência de ações de formação, no Tribunal de Contas de Portugal, por dirigentes e 
técnicos do Tribunal Administrativo de Moçambique (30 horas). 
 

 Deslocação de um dirigente do Tribunal de Contas de Portugal, no mês de Julho, ao 
Tribunal de Contas de S. Tomé e Príncipe para ministrar um curso de formação, para 
25 técnicos, sobre “Como melhorar os relatórios de auditoria” (5 dias). 
 

 Estágio de quatro técnicos do Tribunal de Contas de S. Tomé e Príncipe no Tribunal 
de Contas, em setembro (3 dias). 
 

 Estágio de três técnicos do Tribunal de Contas de Cabo Verde no Tribunal de Contas 
de Portugal, em setembro (5 dias). 
 

 Frequência de duas ações de formação, no Tribunal de Contas, por dois técnicos da 
Câmara de Contas de Timor, em outubro (23 horas) 
 

 Realização de um estágio, no Tribunal de Contas de Portugal, por dois técnicos da 
Câmara de Contas de Timor, de 12 a 14 de outubro (3 dias). 
 

 Frequência de duas ações de formação, no Tribunal de Contas de Portugal, por dois 
técnicos da Câmara de Contas de Timor, em outubro (24 horas) 
 

 Estágio de uma técnica do Tribunal de Contas da Guiné, no Tribunal de Contas de 
Portugal na área da Biblioteca, no mês de outubro (2 dias). 
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 Deslocação de uma dirigente e uma técnica do Tribunal de Contas de Portugal, ao 
Tribunal de Contas de Cabo Verde para ministrarem um curso de formação, sobre 
“Formação Prática em Auditoria de Desempenho Piloto”, no âmbito do Projeto de 
Apoio Institucional ao Tribunal de Contas de Cabo Verde para o Reforço da 
Capacidade Fiscalizadora da Máquina Pública, no mês de outubro (5 dias – 30 horas). 
 

 Estágio de dois técnicos do Tribunal de Contas de Cabo Verde, no Tribunal de Contas 
de Portugal, de 2 a 6 de novembro (5 dias). 
 

 Estágio de uma dirigente e de três técnicos do Tribunal de Contas de Cabo Verde, no 
Tribunal de Contas de Portugal, de 9 a 13 de novembro (5 dias). 
 

 Estágio de sete técnicos do Tribunal de Contas de S. Tomé e Príncipe, no Tribunal de 
Contas de Portugal, de 9 a 13 de novembro (5 dias). 
 

 Frequência de duas ações de formação, no Tribunal de Contas de Portugal, por duas 
auditoras da Câmara de Contas de Timor, em novembro (66 horas). 
 

 Realização de um estágio, no Tribunal de Contas de Portugal, por duas técnicas da 
Câmara de Contas de Timor, de 11 a 13 de novembro (3 dias). 

 
 

3. Publicações  
 

Tal como em anos transatos, foi divulgado o Livro de Cursos de Formação pelos vários 
membros da CPLP. 
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 III - ANO DE 2016 (janeiro a agosto 2016) 

  

1. Encontros, reuniões e visitas de estudo 

 

 Visita do Presidente do Tribunal de Contas de Cabo Verde ao Tribunal de Contas de 
Portugal, em maio de 2016. 
 

 O Presidente do Tribunal de Contas de Portugal recebeu a visita dos Presidentes dos 
Tribunais de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e do Estado de Alagoas no 
âmbito do Seminário, subordinado ao tema “Ética, Justiça e Prestação de Contas 
Públicas”, que se realizou em Lisboa no mês de maio e que congregou os Tribunais 
de Contas do Brasil. 

 

 Organizado pelo Instituto Rui Barbosa (Brasil) e pelo Instituto de Direito Brasileiro 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a que se associou o Tribunal de 
Contas de Portugal, decorreu, de 17 a 20 de maio, nas instalações desta Faculdade 
e no Castelo de S. Jorge (1ª Sede da Casa dos Contos), o II Seminário Ibero-
Americano sobre Direito e Controlo das Finanças Públicas. 
 

 Uma equipa constituída por duas dirigentes e três técnicas do Tribunal de Contas de 
S. Tomé e Príncipe tiveram três dias de reuniões de trabalho, na Secção Regional da 
Madeira do Tribunal de Contas de Portugal, de 30 de maio a 1 de junho. 
 

 Visita do Presidente do Tribunal de Contas de S. Tomé e Príncipe ao Tribunal de 
Contas de Portugal e à Secção Regional da Madeira em junho de 2016. 
 

 O Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico de Timor-Leste, Xanana 
Gusmão, encontrou-se com o Presidente do Tribunal de Contas, no dia 25 de maio. 
Durante a reunião foram trocadas impressões sobre o apoio do Tribunal de Contas 
de Portugal à Câmara de Contas de Timor-Leste. 
 

 Visita de Estudo da Secretária Geral do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe à 
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas de Portugal, de 28 a 29 de junho. 
 

 Visita de estudo, ao Tribunal de Contas de Portugal, de uma Procuradora Geral 
Adjunta da República de S. Tomé e Príncipe, em julho (5 dias). 
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2. Cursos de Formação e Estágios 

 

 Estágio de duas técnicas do Tribunal de Contas de Cabo Verde no Tribunal de Contas 
de Portugal, em junho (4 dias). 

 

 Frequência, por técnicos do Tribunal de Contas da Guiné, de cursos de formação 
ministrados no Tribunal de Contas de Portugal, em julho. 
 
 

3. Publicações  
 

Tal como em anos transatos, foi divulgado o Livro de Cursos de Formação pelos vários 
membros da CPLP. 

 

 

 IV – PROJETOS DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 No âmbito do protocolo de cooperação que o Tribunal de Contas de Portugal 
estabeleceu com a Câmara de Contas de Timor Leste, técnicos do Tribunal de Contas 
de Portugal continuam a dar apoio à capacitação institucional daquela Câmara, como 
consultores de longa duração. 
 

 Participação de uma dirigente do Tribunal de Contas de Portugal, como consultora, 
no apoio à capacitação técnica do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, em 
julho 2016. 

 

                                                                                          Lisboa, 31 de Agosto de 2016 

 
                                                                                          Carlos Alberto L. Morais Antunes 

(Presidente do Tribunal de Contas de Portugal) 


