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NOTA FINAL 

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 nos últimos três anos, diversas 
acções, nelas se incluindo cursos de formação, estágios, visitas de cooperação, outras 
actividades de colaboração, para além da elaboração de publicações. 

I.- ANO DE 1997 

1. Acções de formação durante o ano de 1997 

a) CURSO DE AUDITORIA INFORMÁTICA 

Esta acção, com a duração de 15 horas, foi ministrada pela empresa de auditoria BDO, 
contando com a presença de dois auditores do TCU-Brasil - Drs. André Luiz 
Pacheco e António Júlio Ferreira. 

Procurou no seu objectivo enquadrar o normativo da auditoria informática abordando a 
informática na auditoria -IDEA e a elaboração de um plano de acção para a auditoria 
informática. 

b) CURSO DE AUDITORIA AMBIENTAL 

Esta acção, com a duração de 15 horas, foi ministrada por especialistas na matéria 
situados em campos diversos, como a gestão dos recursos naturais e a poluição, o 
licenciamento ambiental dos empreendimentos e a análise de casos concretos, 
contando também com a presença de dois auditores financeiros do TCU-Brasil - Drs. 
Arlindo Rocha e Marcelo Quintiere. 



c) PALESTRA “AUDITORIA DE SISTEMAS NO TCU-BRASIL”

Teve lugar em 29 de Outubro uma palestra subordinada ao tema referido em epígrafe 
desenvolvida por dois auditores financeiros daquele Tribunal. Esta acção formativa de 
divulgação e informação da actividade do TCU-Brasil, revelou-se de grande interesse 
para os participantes deste Tribunal. 

d) PALESTRA “A QUESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL”

Decorreu nas instalações deste Tribunal, em 5 de Novembro uma palestra sobre a 
temática ambiental no Brasil, orientada por auditores do TCU-Brasil. 

e) SEMINÁRIO SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Teve lugar em 26 e 27 de Novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian um Seminário 
internacional promovido por este Tribunal que contou com a presença de dois quadros 
superiores do Tribunal de Contas de Cabo Verde de entre cerca de 350 participantes. Este 
Seminário revelou-se um fórum muito aberto e concorrido de cruzamento de várias 
perspectivas sobre a relevante área da contratação pública. 

Refira-se que se encontra em preparação uma publicação com as comunicações deste 
Seminário, a qual será enviada aos demais Tribunais da CPLP. 

f) CURSO PLURIDISCIPLINAR (FISCALIZAÇÃO PRÉVIA; FISCALIZAÇÃO SUCESSIVA 
- PARECER SOBRE A CONTA GERAL DO ESTADO; AUDITORIA) 

Durante o mês de Novembro, realizou-se no Maputo, num total de 90 horas, um curso 
de formação em colaboração com o Tribunal Administrativo de Moçambique. Este curso 
que abrangeu 15 quadros daquele Tribunal, foi ministrado por dois dirigentes e técnico 
superior dos Serviços de Apoio a este Tribunal. 

2. Estágios pedagógicos durante o ano de 1997 

a) Magistrados de Angola: 

� Carlos Manuel dos Santos - Procurador Provincial 

� José Umba - Procurador Provincial 

� Manuel Morais - Juiz de Direito 

� António Passos Lopes - Juiz de Direito 

b) Magistrados do Tribunal Administrativo de Moçambique 

� António Luís Pale - Conselheiro Presidente 

� António Barros Santos - Juiz Conselheiro 

� Francisco Socovinho - Juiz Conselheiro 

� José Estevão Muchim - Juiz Conselheiro 



3. Outras acções de cooperação em 1997 

a) Colaboração na preparação logística do III Encontro dos Tribunais de Contas da 
Comunidade de Língua Portuguesa (Maputo, Outubro de 1997). 

b) Aquisição e remessa pelo Tribunal de Contas de Portugal de obras em vários domínios, 

satisfazendo pedido do Tribunal Administrativo de Moçambique . 

c) Visita ao Tribunal Administrativo de Moçambique, durante o mês de Novembro, de uma 
delegação de 5 membros do Tribunal de Contas de Portugal, para acções nos domínios 
da fiscalização prévia, auditoria e fiscalização sucessiva. 

d) Convite do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas de Portugal dirigido aos 
demais Tribunais de Contas da CPLP para participarem no Seminário EUROSAI 1998. 

4. Publicações

Foram editadas e distribuídas por todos os Tribunais de Contas da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa as seguintes publicações: 

� Anuário 1996; 

� Colectânea de acordos 1995/96; 

� Lei nº 98/97, de 26 de Agosto (Lei de organização e processo do Tribunal de 
Contas); 

� Plano de acção para 1997 

� Relatório de actividades /1996 

� Revista do Tribunal de Contas (nº 26). 

II. ANO DE 1998 

5. Outras acções de cooperação em 1998 

a) Divulgação do Programa de Formação deste Tribunal para 1998. 

b) Preparação do Seminário da EUROSAI a realizar de 24 a 26 de Junho em Lisboa, 
onde estarão presentes delegações de todos os Tribunais de Contas da CPLP. 

c) Convite à participação dos Tribunais de Contas da CPLP como observadores no 
Seminário EUROSAI organizado pelo Tribunal de Contas de Portugal, de 24 a 26 de 
Junho de 1998. 

d) Preparação da reunião da Comissão Mista dos Tribunais de Contas da CPLP a 
realizar em Lisboa nos dias 29 e 30 de Junho de 1998. 

e) Participação no Seminário Por um Melhor Controle Financeiro dos Municípios
através da apresentação de uma exposição O controlo financeiro dos Municípios 
Portugueses (Conselheiro Mira Crespo), promovido pelo Tribunal de Contas de Cabo 
Verde. 



f) Deslocação ao Tribunal de Contas de Cabo Verde de 1 técnico da Direcção-Geral 
do Tribunal de Contas para prestar apoio na elaboração dos Relatórios e Pareceres 
sobre a Conta Geral do Estado relativas aos anos de 1991 a 1995. 

g) Visita do Tribunal Administrativo de Moçambique, durante o mês de Abril, a delegação 
daquele Tribunal composta pelo Senhor Presidente Luís Pale e Conselheiro José 
Martins onde se aprofundou as relações de cooperação. Ainda no âmbito daquela visita 
promoveu-se uma reunião tripartida onde estiveram presentes o Tribunal de Contas, o 
Tribunal Administrativo de Moçambique e o Instituto para a Cooperação de Portugal, 
tendo por objectivo a concretização de alguns projectos na área de formação no 
corrente ano e para 1999. 

h) Convite à Secretaria-Geral da Comissão Mista de Tribunais de Contas da Comunidade 
de Língua Portuguesa para integrar num programa de acção comum as necessidades 
de formação, o qual poderia ser analisado na Reunião da Comissão Mista a realizar em 
Lisboa, de 29 a 30 de Junho próximo, propondo-se, para o efeito um ponto na agenda 
de trabalhos daquela reunião. 

6. Publicações

Foram editadas e distribuídas por todos os Tribunais de Contas da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa as seguintes publicações: 

� Colectânea de acórdãos 1996/97; 

� II Encontro dos Tribunais de Contas da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa; 

� Revista do Tribunal de Contas (nº 27); 

� 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. 

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, Junho de 1998 

[1] Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas de Portugal
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