
 

RR\1103835PT.docx  PE587.475v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Documento de sessão 
 

A8-0259/2016 

8.9.2016 

RELATÓRIO 

sobre a proposta de nomeação de João Alexandre Tavares Gonçalves de 

Figueiredo para o cargo de membro do Tribunal de Contas 

(C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE)) 

Comissão do Controlo Orçamental 

Relator:  Igor Šoltes 

 



 

PE587.475v02-00 2/31 RR\1103835PT.docx 

PT 

 

PR_NLE_MembersECA 

ÍNDICE 

Página 

PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU ................................................ 3 

ANEXO1: CURRICULUM VITAE DE JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES 

DE FIGUEIREDO ...................................................................................................................... 4 

ANEXO 2: RESPOSTAS DE JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE 

FIGUEIREDO AO QUESTIONÁRIO .................................................................................... 15 

PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO ........ 31 

 

 

 



 

RR\1103835PT.docx 3/31 PE587.475v02-00 

 PT 

PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de nomeação de João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo para 

o cargo de membro do Tribunal de Contas 

(C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE)) 

(Consulta) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 286.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C8-0260/2016), 

– Tendo em conta o artigo 121.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A8-0259/2016), 

A. Considerando que a Comissão do Controlo Orçamental avaliou as qualificações do 

candidato proposto, nomeadamente quanto às condições estabelecidas no artigo 286.º, 

n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;  

B. Considerando que, na sua reunião 5 de setembro de 2016, a Comissão do Controlo 

Orçamental procedeu à audição do candidato proposto pelo Conselho para o cargo de 

membro do Tribunal de Contas; 

1. Dá parecer favorável à proposta do Conselho de nomeação de João Alexandre Tavares 

Gonçalves de Figueiredo para o cargo de membro do Tribunal de Contas; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e, para 

conhecimento, ao Tribunal de Contas, bem como às restantes instituições da União 

Europeia e às instituições de controlo dos Estados-Membros. 
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ANEXO1: CURRICULUM VITAE DE JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES 
DE FIGUEIREDO 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 

6/2008-2016 Juiz do Tribunal de Contas de Portugal 

Participação na aprovação do parecer do Tribunal sobre as Contas 

Gerais do Estado português. 

Verificação da legalidade dos contratos celebrados por entidades 

administrativas ou profissionais da Administração do Estado, das 

Regiões Autónomas e da Administração Local: empréstimos e 

locações, prestação de serviços, obras, fornecimentos, aquisições 

imobiliárias, contratos de locação operacional, concessões de obras 

ou de serviços, parcerias público-privadas, fusões de empresas locais. 

Condução de auditorias à execução de contratos e para apuramento de 

infrações financeiras. 

Implementação da legislação relativa à gestão das finanças públicas 

no setor público e no setor empresarial, da legislação nacional e 

europeia da contratação pública e de legislação administrativa 

fundamental. 

Contribuição para a elaboração dos planos de atividades e relatórios 

do Tribunal. 

Presidência da Comissão das Tecnologias da Informação do Tribunal. 

Membro do Conselho Editorial do jornal do Tribunal. 

3/2005-6/2008 Secretário de Estado da Administração Pública, Ministério das 

Finanças, Governo de Portugal 

Participação em Conselhos de Ministros e reuniões dos Secretários de 

Estado. 

Contribuição para as sessões plenárias da Assembleia da República e 

comissões parlamentares 

Participação em Conselhos de Ministros da UE.  

Intervenção na elaboração das Contas Gerais e Orçamentos do 

Estado, dos Programas de Estabilidade e Crescimento e de textos 

legislativos fundamentais no domínio das finanças públicas 

portuguesas durante este período. 

Responsabilidade pelo Programa de Reforma da Administração 

Central do Estado (PRACE), que teve um impacto em todos os 

serviços ministeriais a nível central e descentralizado e que se 

destinou a melhorar a eficiência e a eficácia da gestão com uma 

redução de 26% dos lugares e estruturas de chefia. Criação dos 

Serviços Partilhados do Estado. Criação da base de dados central dos 

recursos humanos da Administração Pública. 
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Responsabilidade pela reforma dos regimes do emprego público: 

relações laborais, carreiras e remuneração de todos os funcionários 

públicos; reforma do regime de pensões dos funcionários públicos em 

conformidade com o regime geral de pensões dos trabalhadores 

portugueses; reforma dos sistemas de apoio na doença dos 

funcionários públicos. 

Responsabilidade pela implementação do Sistema Integrado de 

Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP) 

utilizado para avaliar serviços, gestores e outros funcionários. 

Condução de negociações com as organizações sindicais da função 

pública. 

9/2003-3/2005 Auditor-coordenador do Tribunal de Contas de Portugal 

Emissão de pareceres jurídicos e financeiros sobre: as alterações à Lei 

de Enquadramento Orçamental (LEO); a aplicabilidade das regras e 

dos princípios orçamentais da LEO às autoridades locais; a 

titularização de créditos do Estado e da segurança social; a 

independência dos Tribunais de Contas; a relação entre os Tribunais 

de Contas e o controlo interno; a Lei relativa à Organização e 

Processo do Tribunal; o regime jurídico da responsabilidade civil 

extracontratual do Estado; os princípios e normas a respeitar pela 

administração pública direta e indireta. 

Apoio técnico e jurídico à verificação da legalidade de contratos 

públicos e a auditorias financeiras, controlos de conformidade e 

auditorias de resultados. 

Participação em reuniões internacionais envolvendo instituições 

superiores de controlo estrangeiras no âmbito da União Europeia, 

INTOSAI e EUROSAI. 

11/2002-9/2003 Chefe do Serviço de Formação 

Direção-Geral das Alfândegas - Ministério das Finanças - Portugal 

Elaboração e supervisão de políticas, planos e relatórios de avaliação 

da formação de funcionários das alfândegas portuguesas encarregados 

de implementar os regimes aduaneiros portugueses e da UE. 

Planificação e supervisão de iniciativas de formação destinadas aos 

funcionários dos serviços aduaneiros portugueses. 

4/2001-11/2002 Diretor-geral 

Diretor-Geral dos Serviços Prisionais - Ministério da Justiça - 

Portugal 

Responsabilidade máxima pelo serviço, incluindo os serviços centrais 

e 54 prisões, 6300 funcionários, um orçamento de funcionamento de 

188 000 000 EUR e um orçamento de investimento de 55 400 000 

EUR (valores de 2002). 

Responsabilidade máxima pela aplicação das penas de prisão 

proferidas pelos tribunais em relação a 13 500 presos (números de 
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2002). 

Definição das opções de desenvolvimento estratégico para o sistema 

prisional português, bem como de relatórios e planos de atividades. 

Elaboração de um novo projeto de lei sobre as penas privativas de 

liberdade e de um projeto de disposição legislativa com vista a 

reforçar o serviço de auditoria e de inspeção das prisões, no sentido 

de assegurar a supervisão e a conformidade jurídica das suas práticas 

e gestão. 

Realização do primeiro estudo em Portugal sobre as tendências em 

matéria de droga e do seu consumo nas prisões para o Centro de 

Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de 

Lisboa (ISCTE). 

Desenvolvimento e implementação de um programa destinado a 

melhorar a segurança nas prisões, bem como de um programa de 

prevenção do suicídio. 

Realização de um programa de construção e renovação de prisões 

(Carregueira, Paços de Ferreira, Polícia Judiciária do Porto, Tires, 

Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra e Porto). 

Editor do jornal "Temas Penitenciários". 

2/1999-4/2001 Presidente 

Instituto de Reinserção Social - Ministério da Justiça - Portugal 

Responsabilidade máxima pelo serviço, incluindo 115 unidades 

administrativas em 104 municípios, 1 700 funcionários e um 

orçamento de 37 500 000 EUR (valores de 1999). 

Responsabilidade máxima pelo apoio aos tribunais na aplicação de 

medidas relativas à justiça de menores e da família através das 14 

instituições de menores do Instituto (26 000 pedidos por ano) e na 

adoção de procedimentos no âmbito de convenções internacionais 

respeitantes aos menores, em que o Instituto era a autoridade central. 

Elaboração do plano estratégico para 2000-2003, conceção e 

desenvolvimento de um sistema de planeamento. 

Contribuição para a reforma da Lei de Menores (Leis n.º 147/99 de 1 

de setembro de 1999 e n.º 166/99 de 14 de setembro de 1999). 

Criação de condições para que os tribunais ordenem a prestação de 

trabalho a favor da comunidade, incluindo a celebração de acordos 

com 440 instituições públicas e privadas dispostas a acolher pessoas 

condenadas a este tipo de pena. 

Conceção e introdução de um sistema de vigilância eletrónica de 

delinquentes juvenis no domicílio (Lei n.º 122/99 e Portaria 

n.º 26/2001). 
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11/1995-2/1999 Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça 

Ministério da Justiça - Portugal 

Elaboração de decisões do Ministro da Justiça nos seguintes 

domínios: polícia judiciária, serviços prisionais, liberdade 

condicional, investigação e planeamento, gestão patrimonial e 

financeira, serviços sociais, Direito europeu e cooperação judiciária 

internacional em matéria penal.  

Responsabilidade pela ligação entre o Gabinete do Ministro e os 

órgãos competentes para estes domínios, bem como com o Supremo 

Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Administrativo, o Conselho 

Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, a Procuradoria-Geral da República e a 

Ordem dos Advogados. 

Contribuição para a elaboração de disposições legislativas nos 

principais domínios da política de justiça, especificamente: a lei 

relativa à liberdade religiosa, a lei sobre o tráfico e o consumo de 

estupefacientes, a lei sobre a aplicação de penas de prestação de 

trabalho a favor da comunidade, a lei sobre a vigilância eletrónica de 

delinquentes no domicílio, a reforma da lei de menores, a lei sobre a 

liberalização da profissão de notário, decretos-leis sobre a 

adjudicação de obras, bens e serviços e o recrutamento de pessoal 

para os serviços prisionais, a criação de prisões, e a organização e o 

funcionamento da polícia judiciária. 

Contribuição para a elaboração de orçamentos e planos do Ministério 

da Justiça.  

Exame de questões internacionais do Ministério da Justiça, em 

especial, participação nos preparativos para a participação do 

Ministro da Justiça nas reuniões do Conselho de Ministros JAI e 

outras reuniões internacionais, nomeadamente das Nações Unidas, do 

Conselho da Europa, da CPLP e da Conferência dos Ministros da 

Justiça dos Países Ibero-Americanos, bem como das suas viagens ao 

estrangeiro.  

Supervisão da relação entre o Ministério da Justiça e as organizações 

sindicais do setor. 

11/1991-11/1995 Chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro 

da Justiça 

Ministério da Justiça - Portugal 

Elaboração de decisões do Secretário de Estado nos seguintes 

domínios: serviços de proteção de menores, liberdade condicional, 

recrutamento e formação de magistrados, planificação e coordenação 

da luta contra a droga, medicina legal, informatização do Direito, 

cooperação com os países africanos de língua oficial portuguesa, 

nacionalidade, arbitragem voluntária institucionalizada, proteção dos 
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consumidores, proteção do ambiente, comissões de proteção da 

criança. 

Responsabilidade pela ligação entre o Gabinete do Secretário de 

Estado e os órgãos competentes para estes domínios. 

Contribuição para a elaboração de disposições legislativas, 

nomeadamente o Código dos Processos Especiais de Recuperação da 

Empresa e de Falência, o quadro jurídico sobre o consumo e o tráfico 

de estupefacientes, o quadro jurídico em matéria de adoção, 

instrumentos jurídicos internacionais relativos à cooperação judiciária 

em matéria penal e civil e à cooperação com os PALOP e as 

comissões de proteção da criança, de 1992 a 1995.  

Preparação das apresentações públicas e das viagens ao estrangeiro 

do Secretário de Estado, nomeadamente para efeitos de participação 

nas reuniões do Conselho de Ministros JAI da UE, do Conselho da 

Europa, da ONU, da CPLP e da Conferência dos Ministros da Justiça 

dos Países Ibero-Americanos. 

Elaboração do estudo "Contributos para uma reforma orgânica do 

Ministério da Justiça". 

11/1987-11/1991 Subdiretor-geral 

Instituto de Reinserção Social - Ministério da Justiça - Portugal 

Quadro superior da atividade operacional do Instituto levada a cabo 

por 300 funcionários nos distritos judiciais de Lisboa e do Sul do 

país, dos Açores e da Madeira, abrangendo: apoio técnico aos 

tribunais na tomada de decisões relativas a processos penais, 

execução de penas, menores e famílias; apoio técnico à administração 

penitenciária na tomada de decisões respeitantes aos presos (mais 

especificamente aprovações de libertação e regimes abertos); apoio 

psicológico e social a menores, jovens e adultos alvo de processo 

judicial, e às respetivas famílias; ligação com outras entidades 

públicas e privadas que se dedicam à prevenção da criminalidade e à 

reinserção social. 

02/1987-11/1987 Chefe do Serviço de Investigação e Planeamento, Administração 

de Macau 

Instituto de Ação Social 

Aconselhamento jurídico no tocante à ação social do Instituto.   

Preparação dos procedimentos para a elaboração e a assinatura de 

contratos de execução de obras com vista à construção de projetos de 

habitação social (loteamento social de Mong-Há, com 650 fogos e um 

valor de 48 milhões de patacas, e loteamento de Fai Chi Kei, com 

1100 fogos). 

Conceção de um sistema de apoio financeiro e estruturas sociais 

geridas por instituições privadas. 

Conceção do sistema de planeamento do Instituto. 
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02/1985-02/1987 Chefe do Serviço de Organização e das Tecnologias da 

Informação, Administração de Macau 

Serviços de Administração e Função Pública 

Emissão de pareceres sobre regras de base dos serviços públicos, 

sobre procedimentos de aquisição de material informático e de 

microfilmagem pelo serviço público e sobre racionalização 

administrativa e redução da burocracia. 

Normalização dos formulários da administração de Macau. 

Conceção e instituição de um sistema de aquisição de equipamento de 

microfilmagem pelos serviços públicos de Macau. 

Elaboração de um plano de informatização das áreas comuns de 

administração e gestão dos serviços públicos da Macau. 

Primeiro estudo dos recursos humanos da Administração de Macau 

(número total de efetivos: 8 500). 

Informatização dos Serviços de Administração e Função Pública. 

Conceção de um sistema integrado de relações públicas na 

Administração de Macau. 

Conceção de um sistema integrado de gestão para os Serviços de 

Administração e Função Pública. 

06/1983-02/1985 Diretor dos Serviços da Coordenação Técnica, Investigação e 

Planeamento 

Instituto de Reinserção Social, Ministério da Justiça, Portugal 

Coordenação de atividades relacionadas com a publicação de estudos 

sobre a reinserção social de delinquentes. 

Estabelecimento do formato dos relatórios de assistência social 

utilizados nas sentenças e dos planos individuais de readaptação no 

regime de liberdade condicional.  

Conceção do sistema de dados estatísticos para as atividades do 

Instituto.  

Elaboração do protocolo acordado com os serviços prisionais que 

regulamenta a intervenção do Instituto nas prisões. 

Elaboração do plano de atividades do Instituto em 1984. 

04/1979-06/1983 Técnico Superior da Administração Pública 

Secretaria de Estado da Administração Pública, Portugal 

Elaboração de pareceres sobre as regras de base dos serviços 

públicos.  

Assessoria técnica e reorganização de conselhos municipais.  

Assessoria técnica e reestruturação do Ministério da Indústria, 

Energia e Exportação. 
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Assessoria técnica à República da Guiné-Bissau. 

Estudos sobre as estruturas dos municípios e sua gestão. 

Estudo comparativo das macroestruturas das administrações dos 

Estados-Membros das Comunidades Europeias. 

 1999-2004 Presidente (2001-2004) e membro do Conselho de Administração 

(1999-2001) da Confederação Europeia de Liberdade Condicional 

(CEP) 

Presidência de assembleias-gerais e de reuniões do Conselho de 

Administração da CEP (organização que reúne organismos dos 

Ministérios da Justiça de 36 países europeus com competência para a 

aplicação de penas não privativas de liberdade, com sede nos Países 

Baixos). 

Presidência de outras reuniões com os Vice-Presidentes, o Secretário-

Geral e os Diretores Executivos, no secretariado nos Países Baixos, e 

de workshops organizados pela CEP. 

Estabelecimento da avaliação da estratégia de desenvolvimento, do 

planeamento, da elaboração do orçamento e das atividades da CEP. 

Reuniões com representantes das direções das prisões dos países 

membros, a Comissão Europeia e o Conselho da UE. 

Supervisão da gestão orçamental e do boletim informativo da CEP. 

 1999-2002 Membro do Conselho de Administração do Centro de Formação 

Profissional para o Setor da Justiça 

Ministério da Justiça, Portugal 

Definição de políticas, planos e ações em matéria de formação 

profissional da população prisional e de outros cidadãos objeto de 

sanções penais. 

Elaboração dos orçamentos de formação.  

Elaboração de relatórios de avaliação sobre a formação facultada. 

 1994-2003 Membro da Comissão de Acesso aos Documentos 

Administrativos - Assembleia da República, Portugal 

Promoção do princípio da transparência na administração pública e da 

liberdade de acesso aos documentos administrativos. 

Acompanhamento da aplicação da Lei sobre o Acesso aos 

Documentos Administrativos, apresentação e avaliação de propostas 

de alteração. 

Avaliação de reclamações apresentadas pelos cidadãos sobre a recusa 

de acesso a documentos por serviços e organismos da administração 

pública.  

Organização de ações de divulgação e formação sobre a transparência 

dos serviços públicos e o acesso aos documentos administrativos. 



 

RR\1103835PT.docx 11/31 PE587.475v02-00 

 PT 

Aprovação dos planos e relatórios de atividades da Comissão. 

 1992-1993 Membro da Comissão para a Qualidade e Racionalização da 

Administração Pública 

Presidência do Conselho de Ministros, Portugal 

Participação nos trabalhos da Comissão, criada pelo Primeiro-

Ministro, que deu origem a um relatório com medidas sobre o fim da 

relação de trabalho com o Estado, as relações entre a administração e 

os cidadãos, soluções estruturais e flexibilidade na gestão da 

administração pública. 

 1985-1986 Membro da Comissão para a Implementação da Língua Chinesa 

- Administração de Macau 

Participação nos trabalhos da Comissão, criada pelo Governador de 

Macau, que conduziu à adoção de um relatório com medidas para a 

utilização progressiva do Chinês como língua oficial da 

administração do território a todos os níveis, incluindo, 

especificamente, o recrutamento de funcionários e líderes locais, o 

desenvolvimento do sistema jurídico, a utilização nos organismos 

públicos e tribunais, e sistemas de tradução Chinês-Português. 

 

INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO 

09/1973-07/1978 Licenciatura em Direito 

Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, Portugal 

Participação, enquanto docente, formador e formando, em inúmeras 

conferências, congressos, seminários e workshops nacionais e 

internacionais sobre diversos temas, nomeadamente a reforma da 

administração pública, a gestão pública, as finanças públicas, o direito 

administrativo, o controlo financeiro externo e independente, os 

tribunais de contas, a justiça penal, a liberdade condicional e a 

reinserção na sociedade, a justiça de menores, a prevenção e 

erradicação do tráfico e do consumo de droga e a delinquência juvenil 

(ver anexo). 

 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

Língua 

materna 

Português 

Outras línguas COMPREENDER FALAR ESCREVER 

 Compreensão 

oral 

Leitura Interação Produção  

Francês C1 C2 C1 C2 B2 

Inglês B2 B2 B2 B2 B2 

Espanhol C1 C1 A2 A2 A1 
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 Níveis: A1 e A2: utilizador básico; B1 e B2: utilizador independente; C1 e C2: 

utilizador avançado 

(Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas) 

Competências 

de 

comunicação

  

Boas competências de comunicação, desenvolvidas ao longo dos anos em 

cargos superiores de gestão em importantes serviços públicos e através da 

atividade política, enquanto Secretário de Estado, envolvendo numerosas 

intervenções em público, a participação em debates parlamentares, em 

programas de televisão e de rádio e o contacto com outros meios de 

comunicação social, bem como a participação em inúmeros congressos, 

workshops, etc., e a direção e coordenação de reuniões nacionais e 

internacionais. 

Competências 

de 

organização 

Boas competências de coordenação, organização e liderança, desenvolvidas no 

âmbito da direção e reorganização de serviços públicos e no desempenho de 

papéis políticos estreitamente ligados às reformas da administração pública. 

  

Competência 

digital 

AUTOAVALIAÇÃO 

 Processamento 

de informação 

Comunicação Criação de 

conteúdos  

Segurança Resolução 

de 

problemas 

 Utilizador 

independente 

Utilizador 

independente 

Utilizador 

independente 

Utilizador 

independente 

Utilizador 

independente 

 Competência digital — grelha de autoavaliação 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

EXPERIÊNCIA 

INTERNACIONAL 

Para além de ter presidido e tomado parte nas reuniões do 

Conselho de Administração da Confederação Europeia de 

Liberdade Condicional (CEP), da qual é atualmente membro 

honorário, participou em inúmeras reuniões de instâncias da União 

Europeia, da OCDE, da ONU, do Conselho da Europa, da 

Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, da 

Conferência Ibero-Americana de Ministros da Justiça e de 

Ministros da Administração Pública, da Organização Internacional 

das Instituições Superiores de Auditoria (INTOSAI) e do seu grupo 

regional europeu (EUROSAI), do Grupo de Contacto dos 

Presidentes dos Tribunais de Contas da UE e seus agentes de 

ligação, e do Centro Latino-Americano de Administração para o 

Desenvolvimento (CLAD). 
 

PUBLICAÇÕES "Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma 

Sistematização da Ética Profissional dos funcionários", 

Secretariado da Modernização Administrativa, novembro de 1988; 

"A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A 

problemática dos défices", in Revista do Tribunal de Contas n.º 43, 

Jan.-Jun. de 2005, Lisboa, pp. 41-71; 

"Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns 
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para dirigentes públicos: a proposta de Portugal", com Valadares 

Tavares, Luis, in "Revista do Serviço Público", vol. 57, n.º 1, 

Jan./Mar. de 2006, Escola Nacional de Administração Pública, 

Brasília; 

"Eficiência e Legalidade na Administração Pública", in "Revista do 

Tribunal de Contas", n.º 51, Jan./Jun. de 2009, originalmente 

publicada pela OCDE com o título "Efficiency and Legality in the 
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"Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia 

do Tribunal de Contas" in "Revista do Tribunal de Contas", n.º 51, 

Jan./Jun. de 2009; 

"Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a 

novos desafios", in "Colóquio Internacional – A moderna gestão 

financeira pública: uma resposta à crise económica?", publicada 

pelo Tribunal de Contas português por ocasião do seu 160.º 

aniversário, Lisboa, 2009; 

"As reformas na Administração Pública", prefácio de Regime 

Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, organizado 

por Maria Laura Veríssimo Dias e Paulo Guilherme Fernandes 

Lajoso, Julho de 2009; 

"As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns 

aspetos fundamentais" in "Revista do Tribunal de Contas", n.º 52, 

Jul./Dez. de 2009.  

"As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 

a 2009", prefácio in "A Proteção Social dos Trabalhadores em 
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Editora, julho de 2011. 

"Conflito de interesses e ética do serviço público", em coautoria 

com Augusto Santos Silva, artigo científico para o "Manual da 
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"SIDA, Direito e Ética", in "Criminalidade e Cultura – Cadernos 
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"Antecedentes Legislativos da Reinserção Social" in "Cidadão 

Delinquente: Reinserção Social", Ministério da Justiça de Portugal, 
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"Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção Social", 

na "Prisões e Reinserção Social", Boletim n.º 37, dezembro de 

1983 – fevereiro de 1984, do Centro de Reflexão Cristã (Christian 

Reflection Centre), pp. 13-26; 

"Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania" in 

"Mercado Social de Emprego – Encontro Nacional de 

Interlocutores – 2000", publicado pela Comissão para o Mercado 

Social de Emprego, pp. 121-124; 

"A Justiça de Menores na Europa" in Infância e Juventude, n.º 

01-1, Jan.-Mar. de 2001, pp. 9-20; 

"Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil" in Infância e 
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Universidade de Coimbra e Procuradoria Geral da República, 

Coimbra Editora 2002, pp. 195-210 
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ANEXO 2: RESPOSTAS DE JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE 
FIGUEIREDO AO QUESTIONÁRIO 

Experiência profissional 

1. Queira indicar a sua experiência profissional no domínio das finanças públicas, seja 

em matéria de planeamento orçamental, execução orçamental, seja em gestão ou 

controlo orçamental ou em auditoria. 

 

1.1. Desde que iniciei funções de direção de serviços públicos – o que na minha carreira 

profissional foi relativamente cedo, em 1982 – exerci responsabilidades no âmbito 

das finanças públicas. Destacarei quatro concretas experiências mais significativas. 

 

1.2. O controlo financeiro externo e auditoria como Juiz do Tribunal de Contas, a 

partir de 2008  

Como membro do Tribunal de Contas, órgão que exerce o controlo financeiro externo 

e independente das finanças públicas portuguesas, e auxiliar da Assembleia da 

República no seu papel de controlo político, tive intervenção na aprovação do 

parecer do Tribunal sobre as Contas Gerais do Estado (CGE) de 2009 a 2014. 

Tal parecer incide sobre as CGE que inclui as contas de todas as entidades do sector 

público administrativo da administração do Estado e a conta da segurança social. Em 

tal parecer o Tribunal emite um juízo sobre a legalidade e a correção financeira das 

operações subjacentes às CGE, que é sustentado em ações de controlo e em auditorias 

realizadas de acordo com o Manual de Auditoria e Procedimentos aprovado pelo 

Tribunal e tendo em conta Normas Internacionais das Instituições Superiores de 

Controlo. 

Assim, se antes já tinha tido a experiência, no plano da Administração e no do 

Governo (isto é no âmbito do Poder Executivo, e em relação com o Poder 

Legislativo), de planeamento, execução e controlo das finanças públicas, passei a ter 

igualmente a experiência do controlo financeiro externo exercido pelo Tribunal de 

Contas (isto é no âmbito do Poder Judicial, dado que neste se integra por força da 

Constituição portuguesa). 

Para além de tal intervenção, no Tribunal de Contas, conduzi auditorias, sobretudo 

de legalidade administrativa e financeira, à execução de contratos, em serviços da 

Administração do Estado e da Administração Local. Fui igualmente responsável pela 

condução de auditorias para apuramento de infrações financeiras. 

 

1.3. O planeamento e controlo das finanças do Estado português no período de 

2005-2007 

Em 2005, o défice orçamental do Estado português, estimado em maio, para esse ano, 

pelo Banco de Portugal, era de 6,2% do PIB. Ocorria pois incumprimento de 

compromissos assumidos no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento da União 

Europeia. Note-se ainda que em anos anteriores a 2005 (de 2002 a 2004) o défice 

orçamental tinha sido mantido em níveis incompatíveis com o PEC, apesar da adoção 

de medidas pontuais ou temporárias de significativo valor.  

Foi nesse contexto que assumi funções governativas como Secretário de Estado da 

Administração Pública do Governo português, no âmbito do Ministério das Finanças. 

Impunha-se pois aos responsáveis do Ministério da Finanças de Portugal, entre os 
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quais me incluía, delinear uma estratégia de consolidação orçamental para as finanças 

públicas portuguesas. Tal estratégia tinha como objetivo fundamental trazer o défice 

público para um nível inferior a 3% do PIB em 2008, com redução do peso da 

despesa, especialmente da despesa corrente primária. 

 

A estratégia de consolidação foi concretizada principalmente através dos seguintes 

instrumentos em cuja elaboração tive intervenção: 

a) O Programa Plurianual de Redução da Despesa Corrente que elencou o 

conjunto das reformas estruturais na Administração Pública, e na gestão dos 

seus recursos humanos, na segurança social e nos serviços de saúde e de 

educação, que constituíam os mais importantes agregados de despesa, visando 

a estratégia de consolidação, com previsão dos respetivos efeitos orçamentais. 

Sobre as reformas empreendidas nas Administrações Públicas e na gestão dos 

seus recursos humanos, por que fui responsável, falarei nas respostas às 

perguntas 2 e 6; 

 

b) Os Programas de Estabilidade e Crescimento de 2005-2009, 2006-2010 e 

2007-2011. Esses documentos, seguindo as orientações dos regulamentos 

comunitários, fixaram os objetivos orçamentais de curto e médio prazo e 

incluíram as referidas reformas estruturais para consolidação orçamental e 

ainda as medidas de simplificação do sistema fiscal, de controlo da evasão e 

fraude fiscal, e de diminuição da presença do Estado na economia, com um 

programa de privatizações; 

 

c) Os Orçamentos do Estado de 2006, 2007 e 2008, que operacionalizaram 

aquela estratégia, e em que os objetivos fixados para o saldo orçamental foram 

os de -4,8%, -3,7% e -2,4% do PIB. 

A elaboração daqueles programas, das Leis do Orçamento de Estado e dos 

Decretos-Leis de Execução Orçamental, em que participei, no âmbito do Governo e 

na sua apresentação no parlamento português, sobretudo nas componentes da 

despesa, constituíram pois uma experiência de planeamento com horizontes de médio 

e curto prazo, com impacto em todas as finanças públicas portuguesas, e relacionada 

com a conceção e desenvolvimento de reformas estruturais. 

Com igual âmbito, mas agora no plano do controlo orçamental, intervim também no 

processo de aprovação das Contas Gerais do Estado de 2005, 2006 e 2007.  

Registe-se que a estratégia então delineada de consolidação orçamental atingiu os 

objetivos fixados, nos seus aspetos mais importantes, e superou-os mesmo, na medida 

em que em 2006 o défice se reduziu para 4,3 % do PIB e em 2007 para 3 %. Em 

junho de 2008, o Conselho da União Europeia revogou a decisão de 20.9.2005 de 

procedimento por défice excessivo aplicado a Portugal. 

 

 

1.4. O planeamento e controlo das finanças do Ministério da Justiça de Portugal de 

1991 a 1999 

Nesse período temporal em que exerci funções de Chefe do Gabinete de membros do 

Governo (de Secretário de Estado e de Ministro) participei na preparação dos 

orçamentos e das contas do Ministério da Justiça, envolvendo órgãos e serviços de 

importante dimensão, nomeadamente, os Tribunais, o Ministério Público, os 

Conselhos Superiores das Magistraturas, os Serviços de Registos e Notariado, a 
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Polícia Judiciária, os Serviços Prisionais, o Instituto de Reinserção Social, e os 

Serviços de Medicina Legal. Tal intervenção traduziu-se na avaliação das propostas 

apresentadas pelos serviços do Ministério, em articulação com os organismos que 

exerciam funções de controlo interno, e preparação da decisão dos membros do 

Governo. Para além daquela intervenção nos momentos iniciais e finais do ciclo da 

gestão financeira, tive intervenção em inúmeros momentos da execução orçamental 

daqueles serviços, sempre que por força da lei, foi necessária uma decisão dos 

membros do Governo. 

 

1.5. O planeamento, a execução e o controlo dos orçamentos do Instituto de 

Reinserção Social e dos Serviços Prisionais de 1999 a 2002 

Nesse período, como dirigente máximo do Instituto de Reinserção Social e da 

Direção-Geral dos Serviços Prisionais, dirigi a elaboração dos respetivos orçamentos 

e contas, e fui igualmente o máximo responsável pela sua execução: orçamentos que 

atingiam valores anuais na ordem de € 37 500 000 e de € 243 400 000 (em 1999 e 

2002). A minha responsabilidade afirmava-se perante o Governo de quem dependia, a 

Assembleia da República perante a qual podia ser chamado a dar explicações e 

perante o Tribunal de Contas, através da fiscalização prévia da legalidade 

administrativa e financeira dos contratos públicos celebrados, e da auditoria à gestão 

e exercícios orçamentais findos. 

 

2. Quais foram os feitos mais notáveis da sua carreira profissional? 

 

2.1. Na minha carreira, destacarei quatro etapas, ou feitos, que considero terem produzido 

impacto na organização ou funcionamento do Estado ou mesmo, direta ou 

indiretamente, na sociedade portuguesa. Tiveram igualmente forte impacto na minha 

evolução profissional. Faço-o porém com a consciência de que contei com a 

colaboração de inúmeros outros agentes públicos – superiores, colegas e 

subordinados – e que, sem eles e sem o seu contributo, muito menos ou pouco teria 

podido fazer. A eles se deve pois muito do que vou referir. Fá-lo-ei muito 

sinteticamente na consciência também que a sua narrativa completa, sobretudo a sua 

pormenorização técnica, exigiria longuíssimos textos. 

 

2.2. PRIMEIRO: as reformas introduzidas na Administração Pública portuguesa no 

período de 2005 a 2009  
O contexto político e financeiro em que a conceção e aplicação destas reformas 

surgiram já foi enunciado acima em 1.3.  

  

 

A OCDE num relatório, produzido em 2008, sobre “Avaliação do Processo 

Orçamental em Portugal” referiu (a pág. 27): “[e]stão em curso reformas estruturais 

significativas em várias áreas.  O Governo lançou uma impressionante reforma da 

Administração Pública”. 24). 

 

Fui responsável – isto é: liderei a conceção política e técnica, o desenvolvimento, a 

formulação legal que defendi no Governo e perante o Parlamento, e a divulgação, 

designadamente nos media – das seguintes reformas: 

a) A reorganização da Administração do Estado de 2005 a 2007: procedeu-se 

à avaliação estrutural dos 518 organismos públicos que integravam a 
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Administração do Estado visando tomar decisões de extinção, fusão ou 

redimensionamento. No final do programa o número de organismos diminui 

para 331: diminuíram 26%. Contudo, não se tratou só de reduzir a dimensão 

organizativa da Administração do Estado e, reflexamente, o número de cargos 

de direção (que diminuíram também em 26%), mas também de a subordinar 

a maior racionalidade, economia, eficácia e eficiência. Tais objetivos 

assentaram na definição de um modelo fundamental para todos os ministérios, 

respeitando as suas especificidades e verificou-se sobretudo em três domínios: 

no reforço das funções de apoio à governação – sobretudo as funções de 

planeamento, avaliação e controlo - na reorganização da administração 

desconcentrada e na reforma das funções de gestão de recursos, com a criação 

e início de funcionamento de Serviços Partilhados nos domínios da gestão de 

recursos financeiros, humanos e compras públicas; 

 

b) A reforma dos regimes do emprego público de 2006 a 2009: procedeu-se à 

aprovação de um novo regime laboral aplicável aos funcionários públicos – na 

altura cerca de 740.000 pessoas - incidindo sobre três questões essenciais:   

 o regime de vinculação, com a adoção do contrato de trabalho para 

a generalidade dos funcionários públicos, e a nomeação reservada 

somente a funções de autoridade e representação do Estado;

 um novo regime simplificado de carreiras, com a extinção de centenas 

antes existentes; 

 um novo regime remuneratório, baseado numa única tabela salarial 

para toda a Administração e prevendo prémios para os melhores 

desempenhos. 

Estas reformas visaram a aproximação do regime dos funcionários públicos ao 

regime laboral comum dos trabalhadores portugueses; um novo modelo da 

gestão de recursos humanos, estreitamente articulado com a gestão orçamental; 

forte relação entre evolução nas carreiras e remunerações e a avaliação do 

desempenho e a compensação do mérito; simplificação e transparência nos 

sistemas de carreiras e de remunerações; 

c) A criação de sistemas de avaliação dos serviços públicos, dirigentes e 

trabalhadores em 2007: pela primeira vez na Administração portuguesa foi 

implantado genericamente um sistema de avaliação de serviços públicos e de 

dirigentes, articulado com um sistema de avaliação do desempenho da 

generalidade dos funcionários públicos, relacionados entre si e com os ciclos 

da gestão pública, baseados em objetivos, indicadores e resultados. Foram 

estabelecidas quotas obrigatórias que impõem a diferenciação dos melhores 

funcionários dos demais (só até 25% podem ser considerados os melhores). 

Para os piores desempenhos foi prevista a instauração de procedimento 

disciplinar para apuramento se houve violação de deveres profissionais, 

conducente a possível fim da relação de trabalho. Estas medidas produziram 

impacto nas carreiras e remunerações de dirigentes e demais trabalhadores e, 

portanto, nos orçamentos dos serviços; 

d) A reforma dos sistemas de proteção social dos funcionários públicos em 

2005, 2006 e 2007: procedeu-se à reforma dos regimes de aposentação dos 

funcionários públicos – o regime regra e 32 regimes especiais então existentes - 
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fazendo-os convergir com os regimes gerais da segurança social. Os 

funcionários públicos beneficiaram até então de um regime próprio, mais 

favorável. Aposentavam-se então aos 60 anos de idade, enquanto os restantes 

trabalhadores se aposentavam aos 65 anos. Fixou-se então os 65 anos como a 

idade para a aposentação. Encetou-se em 2006 uma fase de transição para o 

novo regime, entretanto já concluída. Ainda neste âmbito procedeu-se à 

reforma dos sistemas de apoio na doença dos funcionários, extinguindo-se ou 

reformando-se os regimes especiais mais favoráveis (no âmbito da Defesa, das 

Forças de Segurança e da Justiça) e dos sistemas de ação social complementar 

que foi toda unificada e disciplinada; 

e) O controlo do recrutamento e a mobilidade dos recursos humanos a partir 

de 2005, reforma que envolveu sobretudo mecanismos jurídicos e de gestão 

por forma a controlar e fazer diminuir o número de efetivos das 

Administrações Públicas e promover a sua mobilidade interna, através de 

regimes jurídicos e mecanismos de gestão e criação de uma base de dados 

central dos recursos humanos da Administração Pública, que até então não 

existia. Estes mecanismos mantêm-se basicamente em vigor, produzindo 

informação trimestral sobre recursos humanos. O número de efetivos das 

Administrações Públicas diminuiu de 747.880 para 692.279, entre 2005 e 

2008, ou seja, um decréscimo de efetivos de 7,5 % em 4 anos.  

 

2.3. SEGUNDO: a fiscalização pelo Tribunal de Contas de contratos de parcerias 

público-privadas para concessão de autoestradas   
Em 2009, uma decisão do Tribunal de Contas, de que fui relator, afirmou que os 

contratos de valor superior a 350.000 euros celebrados pela entidade pública 

responsável pelo sistema de infraestruturas rodoviárias estavam sujeitos a fiscalização 

prévia do Tribunal. Nessa sequência, o Governo enviou ao Tribunal, para decisão 

sobre a sua conformidade legal, um contrato de parceria público-privada celebrado 

com uma sociedade anónima privada, para conceção, construção, financiamento, 

manutenção e exploração por 30 anos da autoestrada “Douro Interior”. O contrato 

tinha um valor atualizado líquido a 1 de Janeiro de 2009 de € 798 000 000. A 

apreciação do Tribunal de Contas incidiu sobre o respeito da legislação nacional da 

contratação pública e da formação de parcerias público-privadas contratuais, do 

direito europeu sobre essas matérias, e ainda sobre a legislação financeira aplicável. 

Fui igualmente o relator da decisão do Tribunal. A decisão foi de afirmação de que 

tinham ocorrido violações de lei no procedimento de formação do contrato, com a 

consequência de não poder produzir efeitos financeiros. O Governo foi assim forçado 

a repetir parte do procedimento de formação do contrato e reformulou-o. Na 

sequência desta primeira decisão, outros quatro contratos de concessão de 

autoestradas, foram objeto de decisões idênticas pelo Tribunal, com as mesmas 

consequências. O contexto em que surgiram estes processos e decisões, e a grande 

dimensão financeira e temporal dos contratos, ajudaram a afirmar no Estado e na 

sociedade portuguesa a importância da intervenção do Tribunal, como órgão 

independente de fiscalização da legalidade dos atos e contratos que implicam a 

realização de despesa pública. 

 

2.4. TERCEIRO: a reforma do sistema de controlo da delinquência juvenil em 2000  

Podendo parecer irrelevante num processo de candidatura ao Tribunal de Contas 

Europeu, considero ser importante fazer referência a esta reforma pelo impacto que 
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teve e continua a ter na sociedade, pelo que representou como experiência de gestão 

efetiva e eficiente e pela importância que teve nas etapas posteriores da minha 

carreira. 

Na década de 90 passada ainda vigorava em Portugal um regime jurídico aplicável à 

delinquência juvenil baseado no modelo de proteção. Isto é: o jovem delinquente era 

visto como alguém que precisava de uma especial proteção para ultrapassar o seu 

trajeto criminal e não reincidir. Tal modelo afastava quaisquer medidas de coação e 

de contenção física.   

  

Então já era visível que tal modelo estava ultrapassado, face à emergência de formas 

violentas de delinquência juvenil em Portugal. Por isso, em 1999 foi aprovada nova 

legislação que, sem afastar as preocupações educativas, permitiam uma intervenção 

de contenção física, através dos Tribunais e de instituições fechadas para adolescentes 

e jovens delinquentes. Contudo, a lei não entrou em vigor, por inexistência dos 

recursos financeiros, físicos e humanos necessários.  

Eis que, no Verão de 2000, ocorreram consecutivamente várias dezenas de crimes 

graves cometidos por jovens, com grande impacto nos media e na sociedade, ficando 

absolutamente patente a incapacidade do Estado em controlar a delinquência juvenil.  

Era eu o responsável máximo pelo Instituto de Reinserção Social, entidade 

administrativa competente para aquelas matérias.  

Perante aqueles factos graves, e após reuniões em várias instâncias governamentais, 

administrativas e judiciais, propus e o Governo, em 19 de agosto de 2000, aprovou 

um programa de curto prazo, com afetação de recursos financeiros, visando a entrada 

em vigor da nova legislação relativa à delinquência juvenil, em janeiro de 2001. 

De agosto a dezembro de 2000, foi preparada e aprovada legislação complementar, e 

tomadas medidas urgentes de adaptação nos edifícios destinados a conter os casos 

mais graves de delinquência juvenil, e de recrutamento e formação de novos 

funcionários para enquadramento direto dos jovens, e de sensibilização e formação de 

magistrados. 

Sendo matéria controversa – sobretudo em meios judiciais e académicos – e de 

grande melindre e alarme social, fui chamado a intervir em inúmeros debates 

públicos, incluindo as televisões.  

A lei entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2001. Não se repetiram crises como a do 

Verão de 2000. O novo modelo e sistemas de resposta estabilizaram-se. 

 

2.5. QUARTO: a introdução em Portugal do sistema de vigilância eletrónica de 

delinquentes a partir de 1999 
Devo igualmente referir esta experiência pelo impacto que também teve e continua a 

ter na sociedade portuguesa, pela sua dimensão de contratação pública e financeira e 

porque fui o responsável pela preparação e lançamento do sistema. 

Também na década de 90 passada, o sistema prisional português viveu uma grave 

crise de sobrelotação prisional. Impunha-se a consagração de mecanismos mais 

económicos e eficientes para controlo da criminalidade, alternativos à prisão. Houve 

um alargado debate no país sobre as questões de segurança envolvidas, havendo 

muitas posições que combatiam a vigilância eletrónica, sobretudo porque se dizia ser 

menos segura para a sociedade. O Governo e o Parlamento por fim aprovaram a 

legislação fundamental necessária em 1999. De seguida, deram-se os seguintes 

passos: o estudo e visita a experiências de outros países, a conceção dos sistemas 

informacionais e tecnológicos com a definição das características técnicas de 
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equipamentos, a condução do concurso público internacional para a aquisição dos 

serviços de monitorização telemática posicional, a regulamentação da lei, e o 

recrutamento e formação de pessoal especializado. O contrato de aquisição dos 

serviços de monitorização foi posteriormente assinado com o valor de € 2 704 956,05.  

A vigilância eletrónica iniciou-se em 2 de janeiro de 2002, e foi progressivamente 

alargada, cobrindo todo o território nacional a partir de 2005. Hoje a vigilância 

eletrónica de delinquentes é uma solução genericamente aceite na sociedade 

portuguesa, com baixíssimos níveis de erro ou falhanço e, em média, está aplicada a 

cerca de 1000 delinquentes simultaneamente. 

 

3. Que experiência profissional adquiriu a nível de organizações ou instituições 

internacionais de índole multicultural e multilingue, sediadas fora do seu país de 

origem? 

 

3.1. Entre 1985 e 1987 exerci funções na Administração Pública de Macau. Sendo um 

território chinês sob Administração portuguesa, o ambiente era esmagadoramente de 

matriz cultural chinesa. Organizei e dirigi então o serviço central da Administração de 

Macau para os assuntos da organização administrativa e tecnologias da informação. O 

serviço contava com igual número de colegas chineses e portugueses, trabalhando 

simultaneamente com textos chineses e portugueses. Dado que eu próprio e alguns 

colegas portugueses não dominávamos o chinês (cantonense), mas só algumas 

expressões de uso corrente, e porque também os colegas chineses não dominavam o 

português, era utilizado o inglês como língua veicular.  

Essa minha experiência conduziu a que o Governador de Macau me tivesse nomeado 

para a Comissão para a Implementação da Língua Chinesa, constituída por 

importantes personalidades da Administração e da sociedade de Macau, portugueses e 

chineses. A Comissão procedeu à definição das medidas necessárias à progressiva 

utilização do chinês como língua oficial da Administração do Território, a todos os 

níveis, designadamente nos domínios do recrutamento de quadros e dirigentes locais, 

de evolução do sistema jurídico, de utilização nos órgãos de governo e nos tribunais, 

e dos mecanismos de tradução entre as duas línguas oficiais. Esse trabalho, e os que 

se lhe seguiram, foram fundamentais para a transição da Administração para a 

República Popular da China, que ocorreu sem sobressaltos em Dezembro de 1999. 

 

3.2. De 1999 a 2004, fui dirigente da CEP - Confederation of European Probation 

(http://www.cepprobation.org/), inicialmente como membro do respetivo Conselho de 

Administração e, em 2001, fui eleito Presidente na respetiva Assembleia Geral. 

ACEP tem sede em Utrecht, nos Países Baixos. É uma organização internacional que 

tem como línguas de trabalho o francês, o inglês e o alemão, e congrega atualmente 

organismos dos Ministérios da Justiça, universidades, e outras entidades, de 36 países 

europeus, com responsabilidades na execução de medidas penais em liberdade, 

visando contribuir para a construção de sociedades mais seguras, pela reabilitação de 

delinquentes e sua reinserção social. Como Presidente dirigi as reuniões da 

Assembleia Geral e do Conselho de Administração, este constituído por elementos de 

8 países, e assegurei a condução geral da organização, os contatos com as 

Administrações Penitenciárias de países membros, e com organizações 

internacionais, como o Conselho da Europa e a União Europeia. Após ter cessado 

funções fui eleito membro honorário da CEP em Assembleia Geral. 

 

http://www.cepprobation.org/
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3.3. A minha experiência internacional inclui ainda a participação em Conselhos e 

reuniões técnicas da União Europeia, em instâncias da OCDE, da ONU, do Conselho 

da Europa, da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, da Conferência 

Ibero-Americana de Ministros da Justiça e de Ministros da Administração Pública, da 

INTOSAI e EUROSAI, do Grupo de Contacto dos Presidentes dos Tribunais de 

Contas da UE, e seus agentes de ligação. 

 

4. Recebeu quitação das funções de gestão que desempenhava anteriormente, caso esse 

procedimento se lhe aplique? 

 

Quando findei anteriores funções de gestão – nomeadamente como presidente de instituto 

público e diretor-geral – cumpri rigorosamente todas as disposições legais, em matéria de 

apresentação de relatórios e contas às entidades competentes, nunca se tendo suscitado 

qualquer questão. 

 

5. Quais dos seus anteriores cargos profissionais resultaram de uma nomeação política?  

 

O exercício do cargo de Secretário de Estado da Administração Pública, membro do 

Governo, é de nomeação política, que envolve o Primeiro-Ministro que propõe e o 

Presidente da República que nomeia e dá posse.  

Os cargos de chefe de gabinete de membro de Governo dependem da confiança 

depositada por esse membro do Governo. No meu caso, devo sublinhar que exerci estes 

cargos – de Chefe de Gabinete de Secretário de Estado e de Ministro da Justiça - em 

Governos de orientação política diferente. 

Os cargos de presidente de instituto público e de diretor-geral são, em Portugal, cargos de 

nomeação do Primeiro-Ministro, sob proposta do Ministro competente. Contudo nas 

nomeações de que fui alvo foram sobretudo feitas ponderações de competência 

profissional, o que é fácil de demonstrar pelo meu percurso profissional. 

 

6. Quais foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua 

vida profissional? 

 

6.1. Destacarei, como é pedido, três decisões que, entre outras, mais tive de ponderar pelo 

impacto que certamente teriam e que mais controvérsia então suscitaram, no plano 

nacional. 

 

6.2. PRIMEIRA: a suspensão de mecanismos automáticos de aumento 

remuneratório de todos os funcionários públicos em 2005 

Em 2005, as despesas com pessoal das Administrações Públicas de Portugal atingiam 

valores muito elevados: correspondiam a cerca de 14,5 % do PIB, muito acima da 

média verificada nos países membros da OCDE. No contexto acima referido na 

resposta 1.3., era fundamental encontrar soluções com impacto imediato que 

travassem o crescimento dessas despesas. No sistema de carreiras e remunerações dos 

funcionários públicos existiam então mecanismos de progressão salarial automática, 

dependendo do decurso de tempo e sem consideração das capacidades orçamentais. A 

decisão do Governo que então preparei e foi adotada traduziu-se na suspensão de 

todos esses mecanismos e ainda o congelamento de muitas outras componentes 

remuneratórias e de desenvolvimento nas carreiras. Foi uma decisão naturalmente 

muito controversa, com impacto nas perspetivas de rendimento de cerca de 740 mil 
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funcionários e respetivas famílias. Tive então, naturalmente, de enfrentar as 

organizações sindicais e as suas lutas legítimas, designadamente greves. Tive 

igualmente de assumir uma grande exposição pública, designadamente nos media, 

para defender a decisão. Foi na sequência dessa decisão que foi preciso rever de cima 

a baixo os sistemas de carreiras e remunerações para consagrar soluções articuladas 

com a gestão orçamental. 

 

6.3. SEGUNDA: a fixação em 65 anos da idade de aposentação de todos os 

funcionários públicos, em 2005 

Como já acima disse, os funcionários públicos tinham regimes de aposentação e 

reforma muito mais favoráveis que os restantes trabalhadores. Também em 2005, e 

no contexto já referido, por razões de sustentabilidade financeira do Estado, e de 

equidade, questionou-se a manutenção de tais regimes. A decisão que então preparei e 

foi adotada pelo Governo foi o de iniciar a convergência dos regimes de aposentação 

dos funcionários públicos com o dos restantes trabalhadores portugueses. O elemento 

mais simbólico desse movimento de convergência era o de alterar a idade de 

aposentação dos 60 anos para 65 anos. Isso significava que cada funcionário público 

teria de trabalhar, em regra, mais cinco anos, para poder obter a sua pensão de 

aposentação. Foi pois uma decisão de largo impacto e muito controversa na altura, 

suscitando reações idênticas às referidas no número anterior. Foi outra decisão que 

contribuiu também para a diminuição dos défices públicos de uma forma quase 

imediata. Em 1 de janeiro de 2006 iniciou-se um período de transição que entretanto 

terminou. Atualmente todos os funcionários aposentam-se aos 65 anos. Com essa 

medida e todas as demais adotadas em 2006 e 2007, e outras ainda posteriores, a 

convergência dos regimes de aposentação e reforma foi feita. Atualmente é o mesmo 

regime para todos os portugueses. 

 

6.4. TERCEIRA: a declaração de ilegalidade, em 2009, de um contrato celebrado 

pelo Estado de constituição de uma parceria público-privada, no valor de € 

798 000 000 

Em 2008, em concurso público conduzido por um júri independente, fui selecionado 

para Juiz do Tribunal de Contas, e tive de abandonar o Governo. Logo em 2009, 

como acima disse na resposta 2.3., no Tribunal de Contas foi-me distribuída a 

apreciação de um contrato de grande relevância financeira, sobre uma parceria 

público-privada de conceção, construção e exploração de uma autoestrada. O 

processo era de grande complexidade jurídica e financeira, nele convergiam grandes 

interesses e qualquer decisão teria repercussões políticas. Na preparação da decisão 

que o Tribunal veio a adotar, atendi exclusivamente à lei aplicável, seguindo 

princípios de rigor mas também de equilíbrio, próprios da judicatura. A decisão, 

como disse, foi desfavorável ao Governo de que eu próprio tinha feito parte. A 

decisão foi objeto de larga divulgação, e teve muitas consequências na medida em 

que outras decisões do Tribunal sobre contratos idênticos foram tomadas no mesmo 

sentido, obrigando à repetição parcial dos procedimentos de formação e à alteração 

dos contratos. Note-se que a decisão de que fui relator não foi contestada em recurso, 

como poderia ser. 
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Independência 

7. O Tratado estabelece que os membros do Tribunal de Contas exercem as suas 

funções «com total independência». Como pensa cumprir esta obrigação no 

desempenho das funções em que poderá vir a ser investido?  

 

Exerço há oito anos funções de juiz num tribunal e, portanto, com total independência. 

Não recebo ordens nem instruções de ninguém: decido em conformidade com a lei e 

segundo a minha consciência, tendo em conta circunstâncias ambientais de muita 

natureza, nomeadamente: técnicas, sociais, económicas e culturais. Mas atendo a essas 

circunstâncias no espaço que a própria lei confere, e quando confere. 

Entre muitas outras, a decisão acima referida no n.º 6.4. enfatizou o meu espírito de 

independência. 

Entendo a minha independência pessoal também como elemento construtor da 

independência das instituições em que exerço funções. E vice-versa. 

Se porventura for nomeado no cargo de membro do Tribunal de Contas Europeu, 

respeitarei e farei respeitar os princípios e regras constantes dos Tratados da UE e do 

direito derivado. Assim, não solicitarei nem aceitarei instruções de nenhum Governo, ou 

de qualquer outra entidade, e evitarei praticar qualquer ato incompatível com a natureza 

daquelas funções, como resulta concretamente do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia. 

Recusarei qualquer atividade profissional e qualquer outra atividade externa que seja 

incompatível com o princípio de independência. As minhas relações profissionais e 

pessoais com autoridades e grupos de interesse serão sempre pautadas pelo respeito pelo 

princípio da independência. 

Respeitarei o Código Deontológico do Tribunal de Contas Europeu, que adotou e integrou 

os requisitos estipulados pelo Código de Ética da INTOSAI (ISSAI 30). Estas orientações 

destinam-se a contribuir para a garantia de que as decisões tomadas diariamente pelos 

Membros do Tribunal, tanto no âmbito da auditoria como no da gestão da instituição, 

respeitam os princípios definidos pelo Código da INTOSAI, nomeadamente: integridade, 

independência, objetividade, imparcialidade, segredo profissional, zelo e competência.    

 

8. Assumiu ou foram assumidas pelos seus familiares próximos (pais, irmãos ou irmãs, 

cônjuge ou filhos) posições comerciais ou financeiras ou quaisquer outros 

compromissos que possam ser incompatíveis com as suas futuras funções? 

 

Não assumi quaisquer posições comerciais ou financeiras ou quaisquer outros 

compromissos que possam ser incompatíveis com as funções de membro do Tribunal de 

Contas Europeu. 

Os meus familiares próximos – irmãos e sobrinhos – não assumiram quaisquer posições 

comerciais ou financeiras ou quaisquer outros compromissos que possam suscitar 

questões de incompatibilidade no exercício de funções de membro do Tribunal de Contas 

Europeu para as quais porventura eu venha a ser nomeado. 
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9. Está disposto a revelar todos os seus interesses financeiros, ou quaisquer outros 

compromissos, ao Presidente do Tribunal de Contas, e a divulgá-los publicamente?   

 

Estou disposto a revelar todos os meus interesses financeiros, ou quaisquer outros 

compromissos, ao Presidente do Tribunal de Contas, e a divulgá-los publicamente. 

Tal exigência não é nova para mim. Já o fiz em Portugal várias vezes, cumprindo a lei 

portuguesa que assim o exige, através de declarações escritas sobre todos os meus 

interesses financeiros e patrimoniais. Tais declarações encontram-se depositadas no 

Tribunal Constitucional português, e são de acesso generalizado por todos os cidadãos. 

 

10. É atualmente parte em alguma ação judicial? Em caso afirmativo, especifique.  

Atualmente não sou parte em nenhuma ação judicial. 

11. Desempenha alguma atividade ou papel executivo na política, e, se for caso disso, a 

que nível? Ocupou algum cargo político durante os últimos 18 meses? Em caso 

afirmativo, especifique. 

 

Não desempenho nenhuma atividade ou papel executivo na política, nem ocupei nenhum 

cargo político durante os últimos 18 meses. O meu estatuto legal de juiz do Tribunal de 

Contas, funções que exerço desde junho de 2008, proíbe-me de ter esse tipo de atividades 

e cargos. 

  

12. Está disposto a demitir-se de um cargo para que tenha sido eleito ou a abandonar 

uma função ativa de responsabilidade num partido político se for nomeado membro 

do Tribunal de Contas? 

 

Não exerço qualquer cargo para que tenha sido eleito, nem desempenho qualquer função 

ativa de responsabilidade num partido político.  

 

13. Como abordaria uma grave irregularidade ou um caso de fraude e/ou corrupção em 

que estivessem implicadas pessoas do seu Estado-Membro de origem? 

 

Observarei rigorosamente o princípio de que a lei é igual para todos.  

Assegurarei e providenciarei para que não haja nenhuma discriminação entre 

Estados-Membros, nem entre pessoas ou entidades.  

Se ocorrer uma tal situação, os fatos deverão ser apurados e relatados de forma objetiva. 

Se forem factos que indiciem irregularidades deverão ser encaminhados aos gestores 

orçamentais. Se forem factos que possam indiciar eventuais fraudes e/ou situações de 

corrupção ou outros atos lesivos dos interesses financeiros da UE deverão ser 

comunicados ao Organismo Europeu de Luta Antifraude. 

Em ambos os casos, empenhar-me-ei para que as regras e os procedimentos adotados pelo 

Tribunal de Contas Europeu no tratamento e encaminhamento de tais situações sejam 

respeitados, devidamente aplicados e em tempo oportuno. 
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Desempenho das funções 

14. Quais deverão ser as principais características de uma boa gestão financeira em 

qualquer serviço público? Como poderia o Tribunal de Contas contribuir para fazer 

cumprir o princípio da boa gestão financeira? 

 

14.1. Antes de tudo o mais, uma boa gestão financeira pública deve assentar numa 

permanente consciência de que os recursos financeiros postos à disposição das 

instituições públicas “não são seus”, mas lhes foram confiados, direta ou 

indiretamente, pelos cidadãos. A gestão financeira do serviço público deve pois 

assentar na convicção de que os Governos e outras entidades do sector público são 

responsáveis pela utilização económica, eficiente e eficaz dos recursos provenientes 

de impostos e outras fontes de financiamento, no intuito de cumprir a sua missão 

legal e prestar os serviços necessários e de qualidade à sociedade.  

 

14.2. Enquanto auditor externo, o Tribunal de Contas tem por missão melhorar a gestão 

financeira e a prestação de contas da UE. Tenho bem presente que o Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia prevê que o orçamento da União seja 

executado de acordo com o princípio da boa gestão financeira. Por sua vez, o 

Regulamento Financeiro precisa que: 

 A boa gestão financeira deve respeitar os princípios de economia, eficiência e 

eficácia: isto é os meios postos à disposição de cada instituição devem ser 

disponibilizados em tempo útil, ao melhor preço e nas quantidades e 

qualidades adequadas (economia), na melhor relação entre custos dos meios 

utilizados e resultados obtidos (eficiência) e os meios disponibilizados devem 

permitir a obtenção dos resultados esperados (principio da eficácia); 

 O orçamento deva ser executado com base num controlo interno eficaz e 

eficiente, adequado aos vários tipos de gestão orçamental (direta, partilhada 

ou indireta); 

 Sejam fixados objetivos específicos, mensuráveis, realizáveis, pertinentes e 

calendarizados para todas as atividades financiadas pelo orçamento. 

14.3. Pelo meu lado, uma vez nomeado membro do Tribunal, empenhar-me-ei na 

programação e realização de auditorias financeiras e de resultados que possam: 

 Não só dar uma opinião de auditoria devidamente sustentada, sobre os 

princípios de base de uma boa gestão financeira, tal como previstos no 

Regulamento Financeiro;

 Mas também fazer recomendações oportunas, práticas e eficazes, que possam 

contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão e de controlo, bem como 

para a definição dos objetivos das atividades financiadas pelo orçamento 

europeu. Quer as opiniões, quer as recomendações deverão ser reportadas em 

relatórios (claros, concisos e conclusivos), que permitam ao leitor 

compreender, não só os riscos constatados na auditoria, mas igualmente, 

poder conhecer o nível de desempenho da entidade auditada e a forma como 

os riscos podem ser minimizados e o desempenho melhorado.
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14.4. Nos últimos anos o Tribunal tem vindo a publicar um número crescente de 

relatórios especiais e de novos produtos, nomeadamente os chamados exames 

panorâmicos e opiniões de sua própria iniciativa, sobre temas de gestão específicos 

por si selecionados que, além das questões puramente financeiras, cobrem domínios 

que se inserem no âmbito da governação financeira e económica da UE. O relatório 

anual foi também atualizado, passando a incluir informações relativas ao 

desempenho do orçamento da UE e aos relatórios sobre o desempenho apresentados 

pela Comissão.  

Como membro do Tribunal, tenciono trabalhar no sentido de incentivar esta 

orientação que, respeitando o direito aplicável, considero ser de grande importância 

para a prossecução de uma boa gestão financeira das despesas públicas 

comunitárias.  

 

15. Segundo o Tratado, cumpre ao Tribunal de Contas assistir o Parlamento Europeu 

no exercício dos seus poderes de controlo da execução do orçamento. Como 

tencionaria melhorar a cooperação entre o Tribunal de Contas e o Parlamento 

Europeu (em especial, a Comissão do Controlo Orçamental), a fim de reforçar tanto 

a supervisão pública como a relação custo-benefício da despesa geral? 

 

15.1. O Parlamento Europeu desempenha um papel importantíssimo na responsabilização 

do principal ator na execução das despesas da UE, a Comissão. No sentido de 

auxiliar o Parlamento nesta função, o Tribunal de Contas Europeu integrou nos seus 

objetivos estratégicos, em geral, e na sua estratégia para o período 2013-2017, 

aumentar a produção de relatórios especiais e prestar uma atenção especial ao reforço 

das relações de trabalho com o Parlamento Europeu, aumentando os contactos com o 

Parlamento Europeu como autoridade orçamental e de quitação. Os relatórios de 

atividade do TCE têm dado conta da prossecução desses objetivos O seu Presidente e 

os demais Membros têm vindo a aumentar os contactos com as Comissões do 

Parlamento Europeu, em especial com a Comissão do Controlo Orçamental (CONT). 

 

15.2. Considero que a continuação deste diálogo estruturado entre as duas Instituições 

contribui de uma forma significativa para garantir aos cidadãos europeus que os 

fundos públicos afetos à satisfação dos objetivos da UE são utilizados de uma forma 

responsável. Nesse sentido, procurarei contribuir ativamente para o aprofundamento 

dessa cooperação com o Parlamento Europeu, sem pôr em causa o princípio da 

independência das instituições.  

 

15.3. A minha disponibilidade estará sempre presente para avaliar e acolher sugestões 

emanadas do PE, em especial da Comissão de Controlo Orçamental, instância com 

quem o Tribunal deve ter um diálogo primordial, quer: 

 No âmbito dos trabalhos de auditoria financeira e de conformidade relativos ao 

Orçamento da União e aos Fundos Europeus de Desenvolvimento; e  

 No âmbito da programação e da realização de auditorias de resultados que 

possam dar origem a relatórios especiais suscetíveis de promover a 

implementação de princípios e práticas de boa gestão financeira.  
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15.4. Estarei sempre disponível para responder a solicitações do Parlamento quando 

entendam poder beneficiar da minha já longa experiência profissional de gestor e 

auditor independente de atividades financiadas por orçamentos públicos. 

Nomeadamente na emissão de pareceres técnicos sobre legislação com impacto na 

gestão financeira comunitária, na participação em seminários ou reuniões de trabalho 

promovidos pelo Parlamento ou acompanhando as missões do Parlamento em visitas 

a Estados Membros ou terceiros quando relacionados com matérias que caibam na 

competência do Tribunal de Contas Europeu. 

 

16. Qual é, em seu entender, o valor acrescentado da auditoria de resultados e de que 

forma devem as respetivas conclusões ser incorporadas nos procedimentos de 

gestão? 

 

16.1. As auditorias de resultados desempenham um papel de importância crescente, 

contribuindo para a melhoria da qualidade da despesa e a rentabilidade dos recursos 

públicos e também para a promoção das boas práticas na utilização dos recursos 

postos à disposição das entidades públicas. Numa auditoria de resultados os objetivos 

visados devem ser formulados em relação aos princípios da economia, da eficiência e 

da eficácia, isto é, pretende concluir se os objetivos e o desempenho previamente 

definidos pelas entidades, foram alcançados e a que preço. Recentemente, foram 

acrescentados aos princípios anteriores a ética, a igualdade e o ambiente (na 

terminologia anglo-saxónica os 6 E consagram as seguintes designações: Economy, 

Efficiency, Effectiveness, Ethics, Equality e Ecology).  

 

16.2. Não obstante constituir um enorme desafio, a auditoria de resultados deve propor, 

sob a forma de recomendações, medidas construtivas, fundamentadas e lógicas, que 

decorram dos objetivos, observações e conclusões da auditoria, com o objetivo de 

eliminar ou minimizar as insuficiências identificadas. As recomendações devem ser 

dirigidas à entidade competente para a sua execução, não devem incluir planos de 

ação pormenorizados que são da competência da gestão e devem ser previamente 

discutidas e acordadas com o auditado. Finalmente, devem ter em conta a 

oportunidade e os custos para a sua implementação. 

 

16.3. Os resultados destas auditorias devem facultar ao Parlamento uma base 

fundamentada para serem analisados e debatidos com os responsáveis das entidades 

auditadas, no momento da quitação dessas entidades. Ao mesmo tempo, podem 

prestar informações aos cidadãos europeus sobre o funcionamento e a utilização dos 

fundos europeus em vários domínios, contribuindo para uma maior transparência e 

compreensão das políticas da UE. 

16.4. O auditor deve apurar periodicamente o grau de acolhimento das recomendações, 

bem como o respetivo impacto na correção de deficiências detetadas e na melhoria 

introduzida na gestão dos recursos financeiros públicos. Este acompanhamento deve 

também ser entendido como um processo para melhorar o conhecimento pelos 

auditores das práticas de gestão das entidades públicas, sem terem de trabalhar a 

partir do zero em qualquer matéria de auditoria. 
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17. Como poderá ser melhorada a cooperação entre o Tribunal de Contas, as instituições 

nacionais de auditoria e o Parlamento Europeu (Comissão do Controlo Orçamental), 

no que diz respeito à auditoria do orçamento da União? 

 

17.1. O Tratado da UE prevê que o TCE e as instituições de controlo nacionais dos 

Estados-Membros cooperem num espirito de confiança, mantendo embora a 

respetiva independência. São complementares na sua especificidade. 

 

17.2. Assim, sou de opinião de que o TCE deverá continuar a participar ativamente no seio 

do Comité de Contato dos Presidentes das Instituições Superiores de Controlo, 

partilhando os seus conhecimentos e competências no domínio da auditoria dos 

fundos da UE, incentivando o desenvolvimento de metodologias de trabalho comuns 

e a difusão de boas práticas entre as ISC, tendo em vista resultados concretos no que 

diz respeito à partilha de trabalho de auditoria, em especial no que se refere ao 

controlo da gestão partilhada.  

 

17.3. Neste sentido, concordo plenamente que o TCE continue a partilhar informação de 

controlo, a identificar sectores de risco, promovendo a coordenação com uma ou 

várias ISC para a realização de auditorias conjuntas ou, mesmo, auditorias paralelas, 

em que os objetivos e as metodologias sejam previamente acordadas, evitando 

duplicação do trabalho de controlo, fazendo, por conseguinte, diminuir a carga de 

trabalho das autoridades de gestão e dos beneficiários. 

 

17.4.  Conforme referi, na resposta à pergunta n.º 15, uma atenção especial deve continuar 

a ser prestada ao reforço das relações de trabalho com o PE, traduzido no 

aprofundamento das relações com a Comissão de Controlo Orçamental e com outras 

comissões parlamentares que o pretendam, garantindo que os trabalhos do Tribunal 

constituem uma base segura para o Parlamento, não só na perspetiva da prestação de 

contas da UE, mas também na da elaboração das políticas e na afetação das dotações 

orçamentais da UE. 

 

17.5. Reafirmo a minha opinião de que o TCE deverá estar cada vez mais predisposto para, 

sem prejuízo da sua independência, incluir, no seu programa anual de trabalho, 

atividades que possam ir de encontro às preocupações e prioridades dos legisladores 

em matérias de finanças públicas da UE.  

 

18. Como desenvolveria a apresentação de relatórios por parte do Tribunal de Contas 

Europeu, a fim de dar ao Parlamento Europeu todas as informações necessárias 

sobre a exatidão dos dados fornecidos pelos Estados-Membros à Comissão 

Europeia? 

 

18.1. Nos domínios do orçamento em que a gestão é partilhada, os Estados-Membros 

devem cooperar com a Comissão na definição de sistemas de supervisão e de 

controlo interno, destinados a garantir que os fundos são despendidos adequadamente 

e em conformidade com as normas em vigor e que a prestação de contas é baseada 

em informação fiável. O controlo interno tem, portanto, uma dimensão comunitária e 

uma dimensão nacional. Além disso, muitas Instituições Superiores de Controlo 

nacionais efetuam auditorias dos fundos europeus que são geridos e despendidos 
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pelas Administrações dos seus países, assim como efetuam auditorias de outros 

domínios com impacto relevante no orçamento da UE.  

 

18.2. Assim, tendo em conta este quadro, entendo que a programação dos trabalhos de 

auditoria pelo TCE poderia incluir uma análise dos sistemas de controlo interno 

relacionados com a gestão de fluxos financeiros comunitários, por domínios e/ou por 

Estados-Membros, numa perspetiva cíclica e em domínios de risco potencial 

elevado, focalizados na legalidade e regularidade bem como na fiabilidade dos dados 

transmitidos para os diferentes níveis de responsabilidade na gestão dos fluxos 

financeiros comunitários. Neste quadro, a cooperação voluntária entre o TCE e as 

ISC nacionais é fundamental, dada a vastidão de tópicos de auditoria que se 

perspetivariam. O relato dos resultados desses trabalhos de auditoria poderia dar 

origem a relatórios especiais publicados pelas instituições de auditoria 

individualmente ou em conjunto. Relatórios de auditoria sucintos, oportunos e 

escritos de um modo simples e claro, de molde a disponibilizar às entidades 

competentes (nacionais e comunitárias) informação pertinente e que também servisse 

de veículo para divulgação das melhores práticas das instituições comunitárias e das 

autoridades dos Estados-Membros.  

Outras questões 

19. Irá retirar a sua candidatura, caso o parecer do Parlamento Europeu sobre a sua 

nomeação como membro do Tribunal de Contas seja desfavorável? 

Nas respostas a perguntas anteriores já reconheci e afirmei várias vezes, em consonância 

com os Tratados, a importância primordial da relação entre o TCE e o Parlamento 

Europeu. Para cumprir adequadamente a sua missão e exercer as suas competências, uma 

boa relação com o PE é pois fundamental para o TCE. Entendo assim que a emissão de 

um parecer favorável do Parlamento Europeu à nomeação dos membros do Tribunal de 

Contas Europeu é um pressuposto muito importante para o diálogo e cooperação que 

devem existir. 

Assim, caso o Parlamento Europeu emita um parecer desfavorável à minha nomeação, 

entendo que devo retirar a minha candidatura. 

Todavia, atendendo a que estou nesta situação, que aceitei, porque o Governo do meu País 

decidiu propor a minha nomeação, após uma audição no Parlamento português em que 

participaram outros candidatos, terei pois de consultar as autoridades de Portugal, antes de 

poder concretizar o que acima anunciei. 
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