
 

 

 
 

         Curso - Auditoria Operacional (ANOP) 
 

Nota de Imprensa 
O Tribunal de Contas da União (TCU) do Brasil, em parceria com o Pro PALOP-TL ISC, disponibiliza 
curso de aprendizagem à distância sobre “Auditoria Operacional (ANOp)” em Língua Portuguesa – 
online com inscrição aberta para auditores das Instituicões Superiores de Controlo (ISC) dos 
PALOP e Timor-Leste sem quaisquer custos. 

O curso, exclusivamente dedicado a cerca de 30 auditores pré-seleccionados dentre das Instituições 
Superiores de Controlo (ISC) dos PALOP e de Timor-Leste, será realizado entre os dias 12 de Setembro e 04 
de Novembro de 2016 em modalidade não presencial online. Esta modalidade virtual de capacitação 
permitirá aos inscritos realizarem o curso em qualquer local, desde que tenham acesso à internet, através 
da plataforma informática Moodle, facilitando assim bastante as acções de tutoria e o amplo acesso a 
material didático. Desta forma, os formandos disporão de conteúdo actualizado e de acompanhamento de 
tutores especializados nos assuntos do curso. 

O presente curso à distância permitirá aos formandos conhecer o conceito de Auditoria Operacional 
(ANOp), suas dimensões e critérios, bem como cada etapa do ciclo de auditorias no TCU e suas aplicações. 
Por outro lado, os formandos passarão a dominar técnicas de Auditoria Operacional (ANOp), papéis de 
trabalho e padrões de elaboração de relatórios que favoreçam a clara transmissão dos resultados dos 
trabalhos para os diferentes interessados. 

De acordo com a INTOSAI, a auditoria de desempenho, é uma análise objetiva, organizada e sistemática 
das actividades do Governo, a um nível macro, e de todas as entidades da Administração Pública. Este tipo 
de auditoria visa garantir uma análise independente à eficiência e eficácia das políticas, programas, 
projetos e atividades do Executivo ou entidades e serviços públicos. Ela tem por objetivo promover uma 
adequada e responsável governação, garantindo a eficiência e a eficácia na implementação das actividades 
e promovendo um desenvolvimento sustentável do país e do sector público.  

Esta forma de avaliação tem subjacente a verificação da capacidade das entidades pertencentes ao sector 
público administrativo de alcançarem os objetivos delineados, utilizando os recursos disponíveis. Neste 
contexto, o relatório de auditoria de desempenho das ISC deve conter todas as constatações, observações e 
recomendações relevantes de modo a fornecer às principais partes interessadas, entidades nacionais, 
financiadores internacionais e população em geral, informações de qualidade em tempo útil (tempestivo). 

Após conclusão com sucesso do curso, serão selecionados um número mais restrito de auditores com base 
no mérito para participar numa formação presencial em formato de workshop sobre “Auditoria de 
Desempenho”. O workshop será realizado em 2017, nas instalações do Tribunal de Contas da União (TCU), 
em Brasilia, num formato e em data a anunciar oportunamente. 

O Projecto para o Reforço das Competências Técnicas e Funcionais das Instituições Superiores de Controlo 
(ISC), Parlamentos Nacionais e Sociedade Civil para o controlo das finanças públicas nos PALOP e em Timor-
Leste (Pro PALOP-TL ISC), é um projecto inteiramente  financiado pela União Europeia, por um montante 
total de 6.4 milhões administrados diretamente pelo PNUD para o período 2014-2017. O projecto tem 
como objectivo específico o reforço das capacidades de controlo externo, de fiscalização legislativa e de 
escrutínio do público às finanças públicas nos PALOP e em Timor Leste. 

 

Para mais informações, contactar a Unidade de Gestão do Pro PALOP-TL ISC e/ou o Secretariado da 

OISC|CPLP 

 Ricardo Godinho Gomes, Gestor de Projeto & Chefe da Unidade de Gestão Pro PALOP-TL ISC, (+238) 260 9650 / (+238) 

932 76 87, ricardo.g.gomes@cv.jo.un.org / Secretariado da OISC|CPLP, oisc.cplp@tcu.gov.br. 
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