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Introdução

• Conceito amplo de boa governança

– Legalidade

– Respeito pelos direitos humanos

– Transparência

– Accountability

– Racionalidade da gestão

– …



A atividade do Tribunal de Contas e a 

promoção da boa governança

• Objetivos estratégicos do TC para o período 2014-2016:

– Contribuir para a boa governação, a prestação de

contas e a responsabilidade nas finanças públicas

– Intensificar o controlo financeiro nas áreas de maior

risco para as finanças públicas

– Aperfeiçoar a qualidade e o impacto da atuação do

Tribunal



A atividade do Tribunal de Contas e a 

promoção da boa governança

• Ambiente externo

– Crescente exigência da sociedade relativamente à

disciplina na gestão das finanças públicas, ao rigor na

prestação de contas e à efetivação de responsabilidades

– Nova regulamentação da União Europeia sobre o reforço

da coordenação das políticas económicas dos Estados

Membros

– Reforma do Estado



A atividade do Tribunal de Contas e a 

promoção da boa governança

• Auditoria e avaliação

– As ISC estão em condições de contribuir de forma importante

para a melhoria da governança pública através da sua atividade

de auditoria e avaliação

– O impacto do trabalho de auditoria e avaliação depende, desde

logo, e entre outros fatores, da correta identificação das áreas

de maior risco para as finanças públicas

– Necessidade de intensificar a avaliação de programas e de

políticas públicas



A atividade do Tribunal de Contas e a 

promoção da boa governança

• Boa governança e ética

– A boa governança envolve uma dimensão ética

– Em 2012, por decisão do Governing Board da EUROSAI, foi

constituída a Task Force sobre Auditoria e Ética, presidida pelo

Tribunal de Contas de Portugal

– A garantia da ética e da integridade nos organismos públicos é

indispensável a uma boa governança

– Importância dos planos de prevenção de riscos de gestão



Conclusões e recomendações

• A boa governança é um conceito amplo, que abrange, designadamente o

respeito pela lei e pelos direitos dos cidadãos, a transparência, a

accountability e a racionalidade da gestão dos recursos financeiros

públicos;

• As ISC estão em condições de dar um contributo significativo para a

melhoria da governança pública;

• As atividades de auditoria e avaliação, bem como a efetivação de

responsabilidades financeiras e a disponibilização aos cidadãos de

informação relevante acerca da vida financeira pública são instrumentos

aptos a promover a boa governança.



Conclusões e recomendações

Em ordem a contribuir para a melhoria da governança pública, pensamos

ser desejável que as ISC:

• Acompanhem as reformas do Estado na fase da respetiva execução;

• Identifiquem as áreas da gestão pública que envolvam maior risco para as

finanças públicas;

• Partilhem experiências com instituições congéneres em matéria de

avaliação de políticas e de programas públicos, em especial no que diz

respeito às áreas sociais – saúde, educação e segurança social, entre

outros;

• Tenham em linha de conta a dimensão ética da governança.


