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ORGANIZAÇÃO DAS ISC DA CPLP  
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO 

  Lisboa, Portugal – 19 de outubro de 2015 
 
 

No dia dezanove de outubro do ano de dois mil e quinze, às 10h30 horas, na Sala de Sessões do 
Tribunal de Contas de Portugal (TCP), sob a Presidência de Sua Excelência o Juiz Conselheiro 
Guilherme d’Oliveira Martins, Presidente do TCP, realizou-se a Reunião do Conselho Diretivo (CD) da 
Organização das Instituições Superiores de Controlo (ISC) da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (OISC/CPLP). Estavam presentes os Juizes Conselheiros Julião António, na qualidade de 
Presidente do Tribunal de Contas de Angola (TCA), e Gilberto Magalhães (TCA), José F. F. Tavares, na 
qualidade de Diretor-Geral do TCP; e o Ministro Walton Alencar Rodrigues, na qualidade de 
representante do Tribunal de Contas da União (TCU) e Secretário Geral da OISC/CPLP. Presentes, 
ainda, estavam os funcionários Cristo António, pelo TCA, Márcia Vala, Eleonora Pais de Almeida e 
Sónia Fernandes, pelo TCP, e Macleuler Costa Lima, pelo TCU e pela Secretaria Geral (SG) da 
OISC/CPLP. 

 
A Presidência deu as boas-vindas aos participantes e agradeceu a presença de todos. Solicitou ao 
Secretário Geral da Organização que apresentasse a agenda da reunião ao que o Ministro Walton 
acorreu, sem que antes agradecesse a hospitalidade do TCP e distribuisse as publicações mais 
recentes da Organização. Após isso, iniciaram-se os trabalhos conforme se segue: 
 

1. PLANO ESTRATÉGICO (PET) 2011-2016 DA ORGANIZAÇÃO 

 
 Relatório parcial da execução do PET 2011-2016 (setembro de 2014 a setembro de 2015) e Plano 

de Ação para 2016 
 

Com a palavra, o Secretário Geral informou que a Equipa Técnica de acompanhamento e revisão do 
Plano Estratégico (EqT PET 2011 2016) da OISC/CPLP, que se reuniu nos dias 15 e 16 de outubro nas 
instalações do TCP para consolidar o relatório parcial da execução das ações do PET, bem como para 
elaborar o Plano de Ação para 2016, concluiu com sucesso os seus trabalhos. Assim, o Ministro 
Walton Alencar Rodrigues solicitou aos representantes da EqT que procedessem à apresentação de 
ambos os produtos referidos (ANEXOS I e II).  
 
Concluída a exposição, as ISC do Brasil e de Portugal  congratularam a EqT pelos resultados obtidos, 
em especial, pelo elevado nível de execução do PET 2011-2016 conseguido até ao presente 
momento, de 87%, tendo subsequentemente aprovado os documentos para serem levados à 
apreciação da IX Assembleia Geral (AG), cuja reunião deliberativa se realizará em 2016, em 
Luanda/Angola. 

 
2. PLANO ESTRATÉGICO (PET) 2017-2022 DA OISC/CPLP 
 

 Cronograma de atividades para a elaboração do novo PET 2017-2022 
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O Ministro Walton Alencar Rodrigues informou que, por ocasião da mesma reunião da EqT PET 2011-
2016 na semana passada, foi elaborada uma proposta de cronograma detalhado para a elaboração 
do PET 2017-2022 da OISC/CPLP, convidando a EqT a apresentá-lo ao CD. O documento foi aprovado 
e será encaminhado à IX AG, para deliberação.  

 

3. ANAIS DA VIII ASSEMBLEIA-GERAL DA OISC/CPLP (BRASÍLIA, SETEMBRO DE 2014): TCP (CENTRO 
DE ESTUDOS E FORMAÇÃO) 
 

 Notícia do Tribunal de Contas de Portugal 
 
Foi apresentado pelo TCP o índice da publicação, e cuja edição tem por objetivo relatar os 
acontecimentos mais relevantes da VIII AG da OISC/CPLP, realizada em Brasília em outubro do ano 
passado.  
 
4. AUDITORIA REALIZADA ÀS CONTAS DO SECRETARIADO EXECUTIVO DA OISC/CPLP, EXERCÍCIO 

2014, A CARGO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PORTUGAL (SEGUNDO DO CRITÉRIO DA 
CONTINUIDADE) E DO TRIBUNAL DE CONTAS DE CABO VERDE (SEGUNDO O CRITÉRIO DA 
ROTATIVIDADE) 

 

 Informação dos Tribunais Auditores 

 
O TCP apresentou a informação elaborada pelos Tribunais Auditores (TCP e Tribunal de Contas de 
Cabo Verde - TCCV) relativa à auditoria realizada às contas do Secretariado Executivo da CPLP de 
2014, tendo sido o CD informado que o trabalho de campo estaria concluído, onde se prevê a 
formulação de algumas recomendações, pelo que em breve haverá um relatório que será 
apresentado à OISC/CPLP.  
O Secretário  Geral realçou o profissisonalismo e a exatidão com que foram conduzidos os processos 
(Anexo IV).   
 
5. ESCOLHA (CASO SOLICITADO EM 2016) DOS TRIBUNAIS AUDITORES DAS CONTAS DO 

SECRETARIADO EXECUTIVO DA CPLP, ATINENTES AO ANO DE 2015 
 

 Proposta 
 
O Secretário Geral apelou para que a seleção, pelo CD, dos Tribunais Auditores das Contas do 
Secretariado Execuivo da CPLP, atinentes ao ano de 2015, atentasse nos princípios da rotação e da 
continuidade, o que conduziria à seleção, nestes termos, do TCCV (continuidade) e do TCU 
(rotatividade), tendo sido, a final, aquelas ISC membros escolhidas para o efeito, ad referendum da 
IX AG, em 2016. 

 
6. ACORDO DE COOPERAÇÃO DA OISC/CPLP COM A AFROSAI 

 

 Discussão sobre o tema (Cfr. Decisão da VIII AG de 2014) 
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O Secretário Geral, com base na leitura do texto da decisão tomada pela VIII AG sobre a matéria em 
epígrafe, abaixo transcrita, apelou para que se tomassem as diligências necessárias para que a 
assinatura do citado Acordo se verificasse o quanto antes. 
 

«A Presidência informou que o Conselho Diretivo, em reunião realizada no dia 16 de 
setembro, aprovou a Assinatura de um Acordo de Cooperação da OISC/CPLP com a AFROSAI. 
Após isso, a delegação do Tribunal de Contas de Portugal, autora da proposta, 
aprofundou o assunto. Após manifestação de apoio integral à proposta, a Assembleia 
Geral concedeu mandato ao Conselho Diretivo para viabilizar a assinatura do acordo com 
a AFROSAI, se possível até o final de 2015, de acordo com proposta do TCCV devidamente 

aprovada.»  
 
Foi apresentada pelo TCP uma sugestão para que o TCA e o TCP diligenciassem no sentido da 
assinatura do Acordo aquando da próxima reunião da AG da OISC/CPLP, em Luanda/Angola, 
convidando para o evento a AFROSAI como Observador. 
 
7. INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA PARA A LÍNGUA PORTUGUESA NO XXII INCOSAI, ABU DHABI, 

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS (2016). 
 

 Notícia sobre os serviços de interpretação simultânea durante o XXII INCOSAI (Secretaria 
Geral) 

 
O Secretário Geral informou que, dando seguimento à prática iniciada aquando do INCOSAI de 
2010, realizado na África do Sul, a SG encaminhou um ofício à ISC dos Emirados Árabes Unidos, 
sede do próximo INCOSAI (2016), para averiguar sobre a possibilidade de haver serviços de 
interpretação simultânea para a língua portuguesa durante o evento. 
 
Mais informou que a SG, após ter mantido contatos com a sua homóloga árabe, obteve notícia, 
ainda que informal, de que a ISC dos Emirados Árabes Unidos oferecerá tais serviços por ocasião 
do próximo INCOSAI. 
 
Com vista a agilizar a obtenção de resposta oficial daquela instituição sobre os desdobramentos 
da matéria, o Secretariado transmitiu que reiterará ainda neste mês de outubro a solicitação 
efetuada. 

 
8. IV SEMINÁRIO DA OISC/CPLP, REALIZADO DE 15 A 16 DE JUNHO DE 2015 EM MAPUTO, 

MOÇAMBIQUE. 
 

 Notícia sobre o Seminário (Secretaria Geral) 
 
A SG comunicou que participou nas atividades do IV Seminário da OISC/CPLP, realizado na cidade 
de Maputo, Moçambique, nos dias 15 e 16 de junho de 2015, subordinado ao tema “A Aplicação 
do SAI PMF ((Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework) pelas ISC – 
Conceitos, Benefícios e Desafios”. Informou ainda que, durante o seminário, realizado num 
formato inovador, houve ampla participação das delegações das ISC de Angola, Brasil, Cabo Verde, 
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Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, em todos os 
debates realizados nas sessões plenárias e em mesas de discussões sobre tópicos específicos 
acerca da aplicação da ferramenta, envolvendo cerca de 90 participantes.  
 
A SG relembrou que, no final do evento, foi aprovada a Declaração de Maputo, que consubstancia 
as principais conclusões e recomendações derivadas dos debates. Entre as conclusões aprovadas, 
sublinhou a que constituiu um Grupo de Trabalho com o propósito de consolidar sugestões a 
serem encaminhadas à INTOSAI, em tempo útil para serem levadas em consideração, com vistas a 
aperfeiçoar o SAI PMF, nomeadamente em relação à sua aplicabilidade no modelo Tribunal de 
Contas; e que, por conseguinte, as contribuições individualmente prestadas foram remetidas à 
INTOSAI e à Iniciativa para o Desenvolvimento da INTOSAI (IDI).  
 
Por outro lado, a SG aproveitou a oportunidade para compartilhar com os participantes que, como 
parte de um esforço para democratizar o acesso ao conteúdo das normas internacionais para as 
ISC (ISSAI), o TCU traduziu para a língua portuguesa as novas ISSAI nível III, sobre os Princípios 
Fundamentais de Auditoria, aprovadas em outubro de 2013 no último Congresso da INTOSAI, e 
que essa tradução já está disponível nos sítios da OISC/CPLP e da INTOSAI na Internet. 
  

9.  V SEMINÁRIO DA OISC/CPLP, A REALIZAR-SE EM 2017: ESCOLHA DA SEDE 
 

 Discussão sobre o assunto 
 
Após discussão, foi decidido sediar o próximo Seminário da Organização em Portugal, no 
Funchal/Madeira. 

 
10. PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS COM A IX ASSEMBLEIA GERAL, A SER REALIZADA EM 2016, EM 

LUANDA, ANGOLA.  
 

 Notícia do TCA 
 
O Presidente do TCA dirigindo-se ao Presidente do TCP, enquanto anfitrião do presente 
encontro, agradeceu a amablidade com que o TCA foi recebido por Portugal na presente ocasião, 
recordando a data e local (Lisboa) em que foi feito o pedido de adesão à INTOSAI, e ao TCU, 
enquanto sede da Secretaria Geral da Organização, contando com respetivo apoio para a 
realização da AG. Informou, e garantiu que os preços de estadia serão adequados aos padrões 
internacionais.  
 
Sugeriu que o evento seja realizado de 14 a 16 de setembro de 2016, no centro de Convenções 
de Luanda/Angola, tendo sido aprovado pelo CD. 
 
O Presidente do TCA distribuiu, por fim, algumas publicações aos representantes das delegações 
portuguesa e brasileira, recebendo os cumprimentos e manifestações de apoio da parte dessas 
mesmas delegações no que concerne ao desenrolar da IX AG.  
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Ao final das atividades, o Presidente do TCP, Juiz Conselheiro Guilherme D’Oliveira Martins, 
ofereceu manifestação de apreço pelos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Geral da 
OISC/CPLP, tendo dado por concluídas as atividades e declarado encerrada a Reunião. De tudo 
isto eu, Ministro Walton Alencar Rodrigues, Secretário Geral da OISC/CPLP, lavrei a presente Ata, 
que vai assinada por mim, pelo Presidente do TCA e pelo Presidente e pelo Diretor Geral do TCP. 

 
 
 

Juiz Conselheiro JULIÃO ANTÓNIO 
Presidente do Tribunal de Contas de Angola   

 
 
 
 
 
 

Juiz Conselheiro GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS  
Presidente do Tribunal de Contas de Portugal  

 
 
 
 
 
 
 

Juiz Conselheiro JOSÉ F. F. TAVARES 
Diretor Geral do Tribunal de Contas de Portugal  

 
 
 
 
 
 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 
Secretário Geral da OISC/CPLP e representante do Tribunal de Contas da União 

 
 
 
 
 
 
 

 
* * * 
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ANEXO I  
(Relatório parcial da execução das  

ações do PET 2011-2016) 
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ANEXO II  

(Plano de Ação para 2016) 


