CONFERÊNCIA ANUAL DE INSPECTORESGERAIS DE ESTADO E DE FINANÇAS DA CPLP
COOPERAÇÃO DA IGF NO ÂMBITO DO
PICATFIN

Realizou-se na IGF de Portugal entre 5 e 7 de Novembro de 2008, a
“I Conferência Anual de Inspectores-Gerais de Estado e de
Finanças da CPLP”, que contou com a presença de Suas Excelências
o SEAF e o SEAP, altos representantes da CPLP e do GPEARI e
delegações de todos os países da CPLP, com excepção de
Moçambique:
Inspecção- Geral da Administração do Estado de Angola
Inspecção Nacional de Finanças de Angola
Controladoria-Geral da União do Brasil
Inspecção-Geral de Finanças de Cabo Verde
Inspecção-Geral de Finanças da Guiné Bissau
Inspecção-Geral da Administração Pública da Guiné Bissau
Inspecção-Geral de Finanças de Portugal
Inspecção-Geral de Finanças de São Tomé e Príncipe
Inspecção-Geral do Estado de Timor Leste

OBJECTIVOS DO PROJECTO: “CONFERÊNCIA ANUAL”

Debate de estratégias e a troca de experiências e de
boas práticas entre os Organismos de Controlo
Estratégico da CPLP, bem com o desenvolvimento
de projectos/acções que fomentem a cooperação
técnica entre estas instituições de uma forma mais
próxima e duradoura.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO_LISBOA 2008
•Realizar anualmente uma Conferência, que, em 2009, será no Brasil e, nos anos
subsequentes, nos países membros por ordem alfabética.
•Criar um espaço comum de informação on line, via WEB, designado FÓRUM DOS
ORGANISMOS DE CONTROLO INTERNO DA CPLP (FOCICPLP);
•Desenvolver um projecto de elaboração de um “Manual de Controlo Financeiro”
comum, sem prejuízo da salvaguarda dos procedimentos específicos que resultem
dos ordenamentos jurídicos próprios de cada um dos respectivos Países;
•Desenvolver um projecto de elaboração de um “Glossário comum de termos e
expressões utilizados nos produtos dos Organismos de Controlo Interno da CPLP”;
•Desenvolver entre si programas de cooperação, de assistência técnica, estágios e
formação profissional, tendo em conta as necessidades e capacidades de cada uma
das instituições.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO_LISBOA 2008
Acções previstas para 2009 a inserir no Quadro do PICATFIN

•Criação de um site: www.focicplp.org ( Draft a apresentar até 31/01/2009);
•Grupo de trabalho para a elaboração de um manual de controlo financeiro
comum a aprovar na II Conferência Annual ( Dezembro 2009-Brasília);
•Grupo de trabalho para a elaboração de um “Glossário comum de termos e
expressões utilizados nos produtos de controlo e avaliação”

COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO PICATFIN
A actividade desenvolvida pela IGF-PT, em 2007/08, nos países já integrados no
PICATFIN (Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola), foi bastante diversificada,
tendo incidido maioritariamente nas seguintes temáticas:
•Controlo Financeiro do Sector Público Administrativo _ Produtos, Metodologias e
Técnicas – 66 horas
•Controlo do Sector Público Empresarial – 60 horas
•Controlo Orçamental – 90 horas
•Controlo Estratégico da administração das receitas tributárias e Auditoria de
Desempenho dos Serviços Tributários - 120 horas
•Controlo das Obrigações Tributárias das Entidades Públicas – 30 horas

• Fiscalidade Internacional - Zonas Offshore – 30 horas
• Auditoria Financeira no Sector Bancário – 30 horas
• Normas, Metodologias e Técnicas de auditoria – 90 horas
• Metodologias da Auditoria Informática – 30 horas
• Metodologias e Procedimentos de Controlo nas Autarquias Locais – 30 horas
• Assistência Técnica: Monitorização de auditorias (270 horas) e Apoio Técnico
Informático – 30 horas

Em 2009 estão previstas realizar pela IGF-PT NO ÂMBITO DO
PICATFIN:

