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COVID-19  – Impacto na metodologia e procedimentos de auditoria

Aspetos a ter em conta:

▪ teletrabalho das equipas de auditoria

▪ teletrabalho nas entidades auditadas

▪ impossibilidade de realização de serviço externo e
verificações físicas

▪ maior dificuldade na realização de reuniões com os auditados

▪ entidades auditadas com foco prioritário na resposta à
pandemia
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COVID-19 – Impacto na metodologia e procedimentos de auditoria

Possíveis soluções:

→ informação exclusivamente em suporte digital

→ utilização das TI (ex: reuniões plataformas como MSTeams ou Zoom)

→ adoção de procedimentos alternativos (ex: substituir reuniões por

questionários detalhados)

→ não sobrecarregar entidades com papel mais exigente na

resposta à pandemia (ex. sector da Saúde)

→ utilização de fontes de informação alternativas

→ partilha de informação entre departamentos do Tribunal

visando sinergias
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COVID-19 – Impacto na metodologia e procedimentos de auditoria

▪ Ajustamentos ao Plano de Ação para 2020

▪ Ajustamentos ao Parecer sobre a Conta Geral do Estado

▪ Como dar uma opinião tempestiva?

Relatórios de acompanhamento 

da execução orçamental de 2020
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Solução:



O impacto da pandemia
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Uma crise económica e social sem precedentes



O impacto da pandemia
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1. Número de casos confirmados de Covid-19 no mundo

4. % de economias em recessão no mundo

2. Variação na atividade global 3. Crescimento global

Fo
n

te
s:

 h
tt

p
s:

//
co

vi
d

1
9

.w
h

o
.in

t/
; 

W
o

rl
d

 B
an

k 
(2

0
2

0
) 

G
lo

b
a

l E
co

n
o

m
ic

 P
ro

sp
ec

ts
, J

u
n

e 
2

0
2

0
.

5. Crescimento global

https://covid19.who.int/


O impacto da pandemia

▪ Causa única e exterior à economia – uma ameaça à vida 

humana;

▪ Altamente sincronizada;

▪ Resposta governamental que teve impactos e interferiu com 

direitos fundamentais; 

▪ Como em outras crises, vai gerar um aumento das 

desigualdades Impacto nos ODS; 

▪ Riscos: duração no tempo, impacto nos défices e na dívida, 

implicações ao nível do capital humano; 

▪ Impactos económicos nos próximos anos.
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Respostas públicas

critérios
valores
razões

Mitigação da pandemia
Apoio à economia

Resposta pública



Relevância das instituições superiores de controlo
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The concept and establishment of audit is inherent in public financial 
administration as the management of public funds represents a trust.

INTOSAI – P 1 Declaração de Lima

SAIs strengthen accountability, transparency and integrity by
independently auditing public sector operations and reporting on their
findings.

INTOSAI – P 12 - Valor e benefícios das ISC



Resposta pública em Portugal – 3 primeiros meses da pandemia

Áreas Principais entidades Outras entidades públicas Outras entidades Principais medidas

Saúde
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Ministérios da Saúde, Finanças, Defesa 

Nacional, Administração Interna, 

Ambiente e da Ação Climática, 

Planeamento, Direção-Geral da Saúde, 

entidades do SNS (incluindo, ACSS e 

INSA), SPMS, INEM, INFARMED.

Setor Empresarial do Estado, 

proteção civil, serviços de 

segurança pública, hospitais e 

laboratórios militares, autarquias 

locais, Instituto Nacional de 

Medicina Legal e Ciências Forenses, 

APA.

Prestadores do setor da 

saúde privado, 

laboratórios privados, 

farmacêuticas, 

fornecedores de bens e 

serviços médicos, corpos 

de bombeiros.

Regimes excecionais de contratação pública, de autorização de despesa e de gestão 

de recursos humanos.

Isenção de franquias e de IVA à importação de dispositivos médicos e de 

equipamentos de proteção.

Medidas relativas à gestão de resíduos.

Reforço da capacidade de resposta dos corpos de bombeiros.

Isenção de taxa de registo e de contribuição regulatória sobre estruturas temporárias 

de cuidados de saúde.

Plano de desconfinamento, com normas gerais e específicas para cada setor e 

incentivos à adaptação da atividade empresarial ao contexto da doença.
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Ministérios do Planeamento e da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

Agência Nacional de Inovação, AICEP, 

IAPMEI, Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de Parceria.

Agência de Investigação Clínica e 

Inovação Biomédica, Unidades de 

I&D e laboratórios associados.

Centros de interface 

tecnológica, laboratórios 

colaborativos e as 

empresas sedeadas no 

território nacional.

Incentivos ao investimento em atividades de investigação fundamental, industrial ou 

desenvolvimento, associadas ao combate à COVID-19 e a medicamentos antivirais 

relevantes.
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Áreas de intervenção, principais entidades e medidas 



Resposta pública em Portugal – 3 primeiros meses da pandemia

Áreas Principais entidades 
Outras 

entidades 
públicas 

Outras entidades Principais medidas 

Apoio social e económico   
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Ministérios do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança 
Social, das Finanças, SS, 
AT. 

IHRU, 
Tribunais, 
Banco de 
Portugal. 

Entidades empregadoras, 
instituições bancárias e 
de crédito, arrendatários. 

Regime de teletrabalho. 

Moratória de empréstimos. 

Regime excecional de pagamento de 
rendas e concessão de empréstimos 
para esse efeito. 

Prorrogação e flexibilização de 
obrigações fiscais. 

Suspensão de execuções fiscais e do 
pagamentos de planos prestacionais. 

Isolamento profilático subsidiado. 

Apoio excecional à família para 
trabalhadores por conta de outrem e 
independentes (faltas por interrupção 
letiva) 

Prorrogação automática de prestações 
sociais, atribuição de rendimento social 
de inserção de forma simplificada e 
reforço à proteção do desemprego . 

Apoio financeiro a situações de 
desproteção social. 

Suspensão de determinadas comissões 
bancárias (operações online). 
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Resposta pública em Portugal – 3 primeiros meses da pandemia
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Áreas 
Principais 
entidades 

Outras entidades 
públicas 

Outras 
entidades 

Principais medidas 

Apoio social e económico   

A
p

o
io

 à
s 

em
p

re
sa

s 
Ministério da 
Economia e da 
Transição 
Digital, das 
Finanças, do 
Trabalho, 
Solidariedade e 
Segurança 
Social, do 
Planeamento, 
da Agricultura, 
do Mar, da 
Cultura, do 
Ambiente e da 
Ação Climática, 
AT, SS, IEFP, 
DGTF, Agência 
para o 
Desenvolvimen
to e Coesão, 
IFAP, 
Comissão 
Interministerial 
de 
Coordenação 
do Acordo de 
Parceria, 
Secretaria de 
Estado do 
Turismo, 
Direções 
Regionais de 
Agricultura e 
Pescas. 

IAPMEI, Banco de 
Portugal, ACT, INE, 
autoridades de 
gestão de fundos 
comunitários, 
Tribunais, Turismo 
de Portugal, Fundo 
de Compensação 
Salarial dos 
Profissionais da 
Pesca, Direção-Geral 
de Recursos 
Naturais, Segurança 
e Serviços 
Marítimos, Instituto 
do Vinho e da Vinha, 
eSPap, IGAC, 
Direção-Geral das 
Artes, Gabinete de 
Estratégia, 
Planeamento e 
Avaliação Culturais, 
Secretaria-Geral da 
Presidência do 
Conselho de 
Ministros, Imprensa 
Nacional Casa da 
Moeda, Autoridade 
da Mobilidade e dos 
Transportes. 

Instituições 
bancárias e de 
crédito e 
sistemas de 
garantia mútua, 
Media, 
Instituição 
Financeira de 
Desenvolviment
o, Portugal 
Ventures, 
Operadores de 
transportes de 
passageiros. 

Garantias do Estado a linhas de crédito, gerais e 
específicas, ao Fundo de Contragarantia Mútuo no 
apoio às empresas nacionais, a seguros de crédito à 
exportação. 

Diferimento de prestações de reembolsos de 
incentivos comunitários e antecipação de pedidos de 
pagamento. 

Moratória de empréstimos. 

Lay-off simplificado e apoio extraordinário à redução 
da atividade económica para trabalhadores 
independentes e sócios gerentes.  

Isenção de contribuições nas situações de adesão a 
lay-off simplificado. 

Redução de 50% nas contribuições com incidência nos 
valores pagos a título de apoio extraordinário à família 
(faltas por interrupção letiva). 

Plano extraordinário de formação para empresa em 
situação de crise empresarial. 

Incentivo financeiro extraordinário à normalização da 
atividade da empresa em situação de crise 
empresarial. 

Diferimento de pagamento de impostos e 
contribuições, prorrogação e flexibilização de 
obrigações, suspensão de execuções fiscais e do 
pagamento de planos prestacionais. 

Incentivo ao investimento para a produção de bens e 
serviços relevantes. 

Regime excecional de pagamento de rendas e 
concessão de empréstimos a arrendatários e 
inquilinos. 

Apoios específicos a vários setores (pesca e 
agricultura, arte e cultura, start-ups, operadores de 
transportes essenciais). 

 



Resposta pública em Portugal – 3 primeiros meses da pandemia
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Estruturas de coordenação e tomada de decisão na resposta à pandemia da 
COVID-19



Como auditar a informação financeira do impacto da pandemia?

Quais as áreas de risco a privilegiar?

Depende da natureza das medidas aplicadas.

Quais os critérios de auditoria?

Recorrer às boas práticas.
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Auditar o impacto financeiro da pandemia nas finanças públicas 

Critérios de auditoria - Boas práticas
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Mecanismos transparentes no acompanhamento das medidas para
garantir a abrangência e tempestividade da informação.
Mecanismos que assegurem uma coordenação eficaz, tendo em conta
a diversidade das medidas e entidades envolvidas.

Dados quantificados ajudam à tomada de decisões e de ações
corretivas, atendendo ao impacto de médio prazo das medidas no
crescimento económico e nos encargos e riscos orçamentais futuros.

Linhas de orçamento dedicadas para facilitar o acompanhamento dos
fundos e assegurar que a totalidade dos recursos orçamentais fluam
por essas linhas; relatar a aplicação de fundos de forma distinta nas
demonstrações financeiras.

Mecanismos para controlar e monitorizar a exposição ao risco
orçamental de medidas tomadas para combater a crise, evitando
choques adversos nas finanças públicas.



Auditar o impacto financeiro da pandemia nas finanças públicas

Que informação usámos?

→ Instruções do Ministério das Finanças para a contabilização das despesas COVID

→ Informação divulgada pelo Ministério das Finanças sobre a execução orçamental até maio

de 2020

→ Execução orçamental janeiro a maio de 2020 da administração central e da segurança

social

→ Recolha de informação junto de entidades-chave: Direção-Geral do Orçamento, Instituto

de Gestão Financeira da Segurança Social, Administração Central do Sistema de Saúde,

Autoridade Tributária e Aduaneira, Instituto de Emprego e Formação Profissional.
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Criação de 
duas linhas 

orçamentais:

095 – “Contingência COVID 2019 - prevenção, contenção, mitigação e tratamento”

Para as despesas diretamente decorrentes, no domínio da prevenção, contenção, mitigação e

tratamento da infeção epidemiológica.

“096 – Contingência COVID 2019 – garantir normalidade”

Para as despesas indiretamente decorrentes dos constrangimentos causados pela pandemia e que se

relacionem com a reposição da normalidade administrativa do funcionamento das instituições.



Auditar o impacto financeiro da pandemia nas finanças públicas

O que auditámos?

→ Procedimentos instituídos pelo MF para apuramento das despesas COVID

→ Fontes de informação utilizadas

→ Procedimentos das entidades com maior intervenção na resposta à pandemia

para:

• Apuramento da “execução orçamental COVID”

• Procedimentos de contabilização/registo da execução orçamental

• Existência de dados físicos (ex: número de empregados em lay-off)

→ Identificação de lacunas na quantificação das medidas
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Auditar o impacto financeiro da pandemia nas finanças públicas

Relatório de acompanhamento da execução orçamental: 
os três primeiros meses da resposta à pandemia da COVID-19 

Principais conclusões:

→ A informação da execução orçamental – em base de caixa – apenas permite

evidenciar os impactos que se traduzam em fluxos financeiros

→ Não é possível identificar o impacto de cada medida adotada

→ Não quantificação dos impactos relevantes na receita da Segurança Social

(isenção do pagamento de contribuições das empresas que aderiram ao lay-off) apesar da

informação estar disponível.

→ Linhas orçamentais criadas são insuficientes porque:

→ excluem procedimentos de despesa iniciados antes da criação das linhas;

→ não abrangem todas as despesas COVID
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Auditar o impacto financeiro da pandemia nas finanças públicas

Relatório de acompanhamento da execução orçamental: 
os três primeiros meses da resposta à pandemia da COVID-19 

Principais recomendações:

→ Seja quantificado o impacto das medidas tomadas, incluindo a receita que deixa

de ser arrecadada.

→ Sejam identificados todos os impactos que se traduzam em fluxos financeiros

nos sistemas de execução orçamental.

→ Seja divulgada informação completa, incluindo dados financeiros e físicos e

indicadores de resultados, em particular na Conta Geral do Estado de 2020.

→ Sejam emitidas instruções para garantir a integral contabilização das verbas

comunitárias.
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Auditar o impacto financeiro da pandemia nas finanças públicas

Relatórios de acompanhamento da execução orçamental: 
no âmbito da resposta à pandemia da COVID-19 

Vantagens externas:

✓ Emissão de uma opinião tempestiva sobre a necessária quantificação do

impacto das medidas

✓ Contribuir para a melhoria da qualidade da informação

Vantagens internas:

Recolha de informação e identificação de áreas de risco para o planeamento:

✓ de ações no âmbito do Parecer sobre a CGE 2020 (dezembro de 2021)

✓ de setoriais (ex: auditorias área da saúde e da segurança social)
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Auditar o impacto da pandemia

Papel das ISC – que trabalhos futuros podem vir a ser relevantes?

Parecer sobre a Conta Geral do Estado:

✓ Recursos públicos utilizados

✓ Execução orçamental: despesas COVID, perda de receita fiscal, perda de receita 

contributiva, perda de receita por benefícios fiscais

✓ Dívida: evolução da dívida, alteração nas formas e prazos de financiamento

✓ Responsabilidades contingentes: eventuais custos futuros, garantias do Estado

Parecer sobre a Conta Geral do Estado/Auditorias setoriais:

✓ Atribuição de benefícios e apoios (ex: segurança social)

✓ Abrangência e qualidade da prestação dos serviços públicos (ex: saúde)

✓ Alinhamento dos planos de recuperação com os ODS – Agenda 2030 das Nações Unidas

✓ Preparação dos Governos e dos sistemas de governação para futuras catástrofes
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Pandemia da COVID-19 – relatórios já publicados

▪ Relatório de Acompanhamento da execução orçamental: Covid-19 –
Medidas e Reporte nos primeiros três meses.
https://www.tcontas.pt/pt-pt/MenuSecundario/Noticias/Pages/noticia-20200722-01.aspx

▪ Riscos na utilização de recursos públicos na gestão de Emergências
(COVID-19).
https://www.tcontas.pt/pt-pt/MenuSecundario/Noticias/Pages/noticia-20200601-01.aspx

▪ Acompanhamento dos Contratos Abrangidos pelo Regime de Exceção
Previsto na Lei n.º 1-A/2020, incluindo os Isentos de Fiscalização Prévia.
https://www.tcontas.pt/pt-pt/MenuSecundario/Noticias/Pages/noticia-20200720-01.aspx
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Contactos

Muito obrigada pela vossa atenção.

MariaJoaoCaldas@tcontas.pt

NunoRosa@tcontas.pt
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