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NOTA INTRODUTÓRIA

Prosseguindo as relações de cooperação com as instituições congéneres dos países de 
língua portuguesa, o Tribunal de Contas de Portugal, como sede do Centro de Estudos e 
Formação dos Tribunais de Contas da CPLP, desenvolveu durante o 2º semestre de 1998 
e até à presente data, diversas acções, nelas se incluindo cursos de formação, estágios, 
visitas de cooperação e outras actividades de cooperação, para além da elaboração de 
publicações.

I.- ANO DE 1998 (2º semestre)

1. Cursos de formação e estágios

a) Deslocação de um dirigente ao Brasil – Tribunal de Contas da União (TCU), a convite 
da Secretaria-Geral da Comissão Mista de Tribunais de Contas da Comunidade de 
Língua Portuguesa, para a frequência de um curso sobre “Treinamento na área de 
auditoria“ . Na linha do que foi solicitado, aquele dirigente proferiu, nos dias 30 de 
Setembro e 1 e 2 de Outubro, uma palestra na perspectiva da experiência portuguesa 
em matéria de auditoria.

b) Estágio na área da Fiscalização Prévia (realizado na 1.ª Secção do Tribunal e no 
Serviço de Organização e Informática) de três funcionários do Tribunal Administrativo 
de Moçambique. Este estágio de formação teve uma duração de 54 horas e iniciou-se 
em 6 de Outubro.

c) No âmbito das relações de cooperação com o Tribunal de Contas da União (TCU-
Brasil), deslocaram-se a este Tribunal quatro auditores do TCU-Brasil, onde 
frequentaram um estágio de formação na área de auditoria (fiscalização sucessiva), 
que se realizou entre 16 e 27 de Novembro.



d) Curso sobre “ Auditoria de Avaliação “.

Teve lugar em 23 e 24 de Novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, 
uma acção de formação internacional promovida por este Tribunal que contou com a 
presença de formadores do Nacional Audit Office (do Reino Unido) e do Auditor 
General Riksrevisionsverket (RRV-Suécia). Assistiram a esta acção cerca de 120 
participantes de entre elementos do Tribunal e quadros superiores dos seus Serviços 
de Apoio, e uma delegação do Supreme Audit of Albânia e quatro auditores do TCU-
Brasil. 

2. Publicações

No segundo semestre de 1998, foram editadas e distribuídas por todos os Tribunais de 
Contas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa as seguintes publicações:

· Anuário 1997;

· Colectânea de Acórdãos 1996/97;

· Relatório de Actividades 1997;

· III Encontro dos Tribunais de Contas da Comunidade dos Países de Língua 
portuguesa;

· A Organização Funcionamento e Competência da Função Jurisdicional dos 
Tribunais de Contas e Instituições Congéneres da União Europeia – Estudo de 
Direito Comparado;

· Revistas do Tribunal de Contas (nºs 28 e 29).

II – ANO DE 1999 (até à presente data)

3. Outras acções de cooperação

a) Divulgação do Programa de Formação deste Tribunal para 1999.

b) Estágio neste Tribunal, na área da Fiscalização Sucessiva (Conta Geral do Estado), 
de dois técnicos do Tribunal de Contas de Cabo Verde. Este estágio foi realizado de 8 
a 26 de Fevereiro.

c) Visita de uma Delegação do Tribunal de Contas de Cabo Verde, durante o mês de 
Março, composta pela Senhora Presidente Edelfride Barbosa Almeida e de um 
assessor, o qual contribuiu para o aprofundamento das relações de cooperação entre 
os dois Tribunais.

d) Visita de uma Delegação do Tribunal Administrativo de Moçambique, nos meses de 
Julho e Agosto, composta pelo Senhor Presidente Luís Pale e pelo Senhor 
Conselheiro Januário Guibunda. No âmbito daquela visita realizaram várias sessões 
de trabalho, tendo por objectivo a concretização de alguns projectos de cooperação na 
área da formação profissional no corrente ano e para o ano 2000.

e) Na linha da cooperação entre o Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe 
e o Tribunal de Contas de Portugal, recebemos a visita do Senhor Juíz Conselheiro 



Manuel da Conceição Lopes Tomé, estando também previstas as visitas de mais dois 
Juízes Conselheiros daquele Supremo Tribunal, Drs. Maria Alice Carvalho e 
Bartolomeu Amado Vaz.

f) Frequência, de várias acções de formação de uma Delegação da Comissão 
Instaladora do Tribunal de Contas de Angola. A Delegação, composta por 5 membros, 
deslocou-se a este Tribunal no passado mês de Outubro.

4. Publicações

Em 1999, até à presente data, foram editadas e distribuídas por todos os Tribunais de 
Contas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa as seguintes publicações:

· Colectânea de Legislação Orgânica – 1º Volume: XIII Governo – 2º Volume: 
Serviços e Controlo Interno da Administração Pública;

· Relatório de Actividades 1998;

· Manual de Auditoria e de Procedimentos – Volume I;

· Anuário 1998;

· Colectânea de Acórdãos 1997/98;

· Lei nº 98/97, de 26 de Agosto (Lei de Organização e Processo do Tribunal de 
Contas) 2ª Edição (Revista e actualizada);

· Lisboa EUROSAI Seminar – Documentos;

· Revista do Tribunal de Contas (nº 30).

NOTA FINAL

Para além do que consta nos números anteriores, o Tribunal de Contas de Portugal 
gostaria ainda de salientar o intercâmbio regular de informações e publicações, bem como 
a realização de acções de cooperação com outros Tribunais de Contas dos Estados e 
Municípios do Brasil, para além do Tribunal de Contas de Macau.

Lisboa, 11 Novembro de 1999

O Conselheiro Presidente do

Tribunal de Contas de Portugal

Alfredo José de Sousa

[1] Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas de Portugal
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