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I - ANO DE 2012 (outubro a dezembro) 

1 - Encontros, reuniões e visitas de estudo 

2 - Cursos de formação e estágios 

3 – Reunião da Assembleia Geral da OISC da CPLP 
 

 

II - ANO DE 2013  

 

1 - Encontros, reuniões e visitas de estudo 

2 - Cursos de formação e estágios 

3 - Projetos de capacitação institucional 

4 - Assinatura de protocolos/memorandos de entendimento 

5 - Publicações 

 

 

III - ANO DE 2014 (janeiro a julho) 

 

1 - Encontros, reuniões e visitas de estudo 

2 - Cursos de formação e estágios 

3 - Publicações 
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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 nos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2012, no ano de 2013 e no ano de 2014 (até à presente data) 
diversas ações de cooperação, nelas se incluindo cursos de formação, 
estágios, visitas e outras atividades, para além da elaboração de publicações. 
É neste âmbito que se redigiu o presente relatório de atividades. 
 
 
I - ANO DE 2012  

 
1. Encontros, reuniões e visitas de estudo 

 

• Visita de estudo, de seis Juízes dos Tribunais Administrativos de 1ª 
Instância de Moçambique (outubro) (5 dias); 
 

• Visita de estudo, de cinco Juízes presidentes dos Tribunais 
Administrativos de 1ª Instância de Moçambique (novembro) (5 dias). 
 

• Participação, do Vice-Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, na 
XXII Assembleia Geral da OLACEFS – Gramado-RS, Brasil, 5 a 10 de 
Novembro de 2012. 
 

 
 

2. Cursos de Formação e Estágios  
 

• Estágio de dez assessores dos Juízes dos Tribunais Administrativos de 1ª 
Instância de Moçambique (novembro) (5 dias); 

 
No que à frequência de ações de formação diz respeito, há ainda a 
considerar o seguinte: 
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• Frequência de diversos cursos de formação, por técnicos do Tribunal 
Administrativo de Moçambique (de julho a novembro) (27 dias); 
 

• Frequência, por dois funcionários do Tribunal de Contas de Portugal, de 
um curso de formação à distância ministrado pelo Tribunal de Contas 
da União (setembro, outubro e novembro);  
 

• Frequência de diversos cursos de formação, por técnicos do Tribunal de 
Contas da Guiné-Bissau (de setembro a novembro). 
 
 

3. Reunião da Assembleia Geral da OISC da CPLP  
 

• Participação do Conselheiro Presidente, do Vice-Presidente e do 
Diretor Geral, bem como de uma auditora Coordenadora na 
Assembleia Geral da OISC da CPLP, realizada em outubro, em Cabo 
Verde. 

 

 
 

II – ANO DE 2013  

 
 

1. Encontros, reuniões e visitas de estudo  
 

• Visita de estudo, ao Tribunal de Contas, de dois Juízes Conselheiros do 
Tribunal de Contas de S. Tomé e Príncipe (fevereiro) (5 dias); 

 

• Visita de estudo, ao Tribunal de Contas, de nove funcionários do 
Comissariado de auditoria de Macau (fevereiro e março) (10 dias); 
 

• Visita de estudo, ao Tribunal de Contas, de duas analistas do Parlamento 
de Díli (junho) (2 dias); 
 

• Visita de estudo, ao Tribunal de Contas, de uma diretora do Tribunal de 
Contas de Cabo Verde (julho) (4 dias); 
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• Visita de estudo de dois Juízes do Tribunal de Recurso de Díli, ao Tribunal 
de Contas de Portugal e à Secção Regional dos Açores do Tribunal de 
Contas (de setembro a dezembro) (3 meses); 
 

• Visita de estudo de um auditor do Tribunal de Contas de Cabo Verde ao 
Tribunal de Contas de Portugal (novembro) (3 dias). 

 
2. Cursos de Formação e Estágios  

 
 
No que à frequência de ações de formação diz respeito, há ainda a considerar o 
seguinte: 
 

• Frequência, por nove funcionários do Comissariado de auditoria de 
Macau, de um curso de formação sobre “Preparação de Auditorias - 
elaboração de Planos, Programas e Relatos de Auditoria” (fevereiro); 

 

• Frequência de dois cursos de formação, por técnicos do Tribunal de 
Contas da Guiné-Bissau (julho e outubro); 

 

• Frequência, por dois funcionários do Tribunal de Contas de Portugal, de 
um curso de formação à distância ministrado pelo Instituto Serzedello 
Corrêa, do Tribunal de Contas da União (junho e julho); 

 

• Estágio no Tribunal de Contas, de quatro técnicos do Tribunal 
Administrativo de Moçambique (outubro) (5 dias). 
 

• Início do estágio de quinze técnicos que irão integrar a Câmara de Contas 
de Timor (novembro) (6 meses). 
 

 
 

3. Projetos de capacitação institucional 
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• No âmbito do protocolo de cooperação que o Tribunal de Contas de 
Portugal estabeleceu com a Câmara de Contas de Timor, estão em 
regime de permanência em Timor 3 técnicos do Tribunal de Contas de 
Portugal. Teve, também, início na segunda quinzena de novembro de 
2013, por um período de seis meses, e à semelhança do ocorrido em 
anos anteriores, a realização de um estágio para quinze técnicos que irão 
integrar a Câmara de Contas de Timor. 
 

• Participação de um técnico do Tribunal de Contas de Portugal no apoio à 
elaboração e implementação de uma estratégia para redução dos 
atrasos na análise e julgamento das contas de gerência, junto do Tribunal 
de Contas de Cabo Verde. 
 

• Participação de um Juiz do Tribunal de Contas de Portugal como 
consultor no projeto relativo à preparação da nova Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas de Cabo Verde. 

 

• Participação de uma técnica do Tribunal de Contas de Portugal, como 
consultora, na avaliação do Plano Estratégico do Tribunal de Contas de 
Cabo Verde. 
 

• Participação de uma dirigente do Tribunal de Contas de Portugal, como 
formadora numa ação de formação sobre “Auditoria a obras públicas” e 
apoio à realização de uma auditoria relativa à empreitada “Restauração 
do Mercado da Assomada” no Município de Santa Catarina, Cabo Verde, 
no mês de novembro (5 dias). 
 
 

4. Assinatura de protocolos/memorandos de entendimento 
 

• Assinatura de um protocolo de cooperação com o Tribunal de Contas da 
União do Brasil. 
 

• Assinatura de um memorando de entendimento relativo à execução do 
protocolo de Cooperação com o Tribunal de Contas de Cabo Verde. 
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5. Publicações  
 

Distribuição e divulgação do Livro de Cursos de Formação. 

 

 

III - ANO DE 2014  

 

1. Encontros, reuniões e visitas de estudo 
 

• O Comissariado de Auditoria de Macau solicitou ao Tribunal de Contas 
de Portugal a colaboração de três dirigentes e uma consultora para 
ministrarem, in loco, um curso de formação dividido em quatro módulos: 
Direito; Contabilidade Pública; Auditoria Financeira e Contratação 
Pública.  
O primeiro módulo sobre “Finanças Públicas e Direito Financeiro” 
decorreu de 8 a 11 de abril (4 dias). 
 
O segundo módulo sobre “Auditoria Financeira – Metodologias e 
Procedimentos” teve lugar no período de 19 a 23 de maio (5 dias). 
 
O terceiro módulo que versou sobre “Contabilidade Pública” teve lugar 
no período de 16 a 20 de junho (5 dias). 
 

• Visita do Vice-Presidente Tribunal de Contas da União (Brasil), Ministro 
Aroldo Cedraz de Oliveira ao Tribunal de Contas, em janeiro (1 dia). 
 

• Visita do Presidente do Tribunal de Contas de Cabo Verde ao Tribunal de 
Contas português, janeiro (3 dias). 

 

• Visita de estudo, ao Tribunal de Contas, de dois analistas do Parlamento 
de Díli (maio) (2 dias); 
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• Visita do Presidente do Tribunal de Contas de Cabo Verde ao Tribunal de 
Contas português, junho (1 dia). 
 

• Visita de estudo, por um período de três meses, de uma juíza da Câmara 
de Contas de Díli (abril a julho).  
Durante esta visita de estudo que incluiu, também, um estágio prático na 
Seção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, esta Magistrada 
frequentou, na sede do T.C., diversas ações de formação e assistiu a 
palestras e apresentações sobre temas relacionados com a atividade do 
Tribunal de Contas. 
    

• Visita de estudo, ao Tribunal de Contas de Portugal, de oito Juízes 
Conselheiros e do Procurador-Geral Adjunto do Tribunal de Contas de 
Angola (junho) (10 dias). 
 

• Participação, como orador, de um auditor do Tribunal de Contas no "XVI 

Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas" organizado pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e pelo Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas, subordinado ao tema “Desafios da 

infraestrutura: do planejamento à execução” e que decorreu em 
Florianópolis em maio. Foi feita uma apresentação sobre “A experiência 

do Tribunal de Contas de Portugal na auditoria de obras públicas” (maio) 
(5 dias). 

 

• Participação, como orador, de um dirigente do Tribunal de Contas no 
Seminário sobre “Socialização das Instruções de Prestação de Contas e 
do Regulamento Financeiro das Missões Diplomáticas”, realizado na 
cidade da Praia, Cabo Verde, em maio (5 dias). 
 

• Participação, da Subdiretora Geral do Tribunal de Contas, como oradora, 
nas jornadas de “Reflexão sobre a atual estratégia do Controlo Prévio”, 
organizadas pelo Tribunal de Contas de Cabo Verde, na cidade da Praia, 
em junho (4 dias). 
Destacam-se desses temas os seguintes: 
“O Controlo Prévio e concomitante – Experiência do Tribunal de Contas 
de Portugal”; “O Controlo dos atos relacionados com o Pessoal”; 
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 “O Controlo das Aquisições Públicas e funcionamento, em geral, da 
equipa da fiscalização prévia e concomitante”. 
 

• Visita de estudo, à Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, do 
Presidente do Tribunal de Contas de S. Tomé e Príncipe, de um Juiz 
Conselheiro e de dois representantes do Ministério das Finanças (final de 
junho e início de julho) (5 dias).   
 

 
2. Cursos de Formação e Estágios 

 

• Continuação do estágio dos quinze técnicos que irão integrar a Câmara 
de Contas de Timor (final do estágio, no mês de junho). 
 

• Estágio, no Tribunal de Contas, de seis técnicos do Tribunal 
Administrativo de Moçambique (fevereiro) (5 dias); 
   

• Estágio, na Direção Geral do Tribunal de Contas, de três técnicos do 
Tribunal de Contas de Cabo Verde (março) (5 dias); 
 

• Estágio de dois técnicos do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe na 
Direção Geral do Tribunal de Contas (abril) (3 dias);  
 

• Estágio, na Direção Geral do Tribunal de Contas, de quatro técnicos do 
Tribunal de Contas de Cabo Verde (maio) (5 dias); 
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3. Publicações  
 
Distribuição e divulgação do Livro de Cursos de Formação. 
 
 
 
 Lisboa, 30 de Julho de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Guilherme d’Oliveira Martins 
Presidente do Tribunal de Contas de Portugal 


