
MANDATO

Promover a relevância da conduta
ética/integridade

• Nas ISCs/EFS

•Nas organizações públicas



• Advice on how to implement the ethics control 
system  and its components

• Examples of policies, measures and instruments
• Good practice adopted in several SAIs
• Training model

• As ISCs/EFS não estão completamente conscientes 
nem das suas responsabilidades na gestão da “sua” 
ética nem das possibilidades que podem explorar em 
auditar questões de integridade

• As iniciativas e as práticas nas ISCs/EFS são muito 
assimétricas



Principais iniciativas:

1. Identificação e partilha das práticas das ISCs/EFS na
matéria (surveys, papers, seminários e workshops, website)

2. Participação ativa no processo de revisão da ISSAI 30

3. Iniciativas e materiais para “raising awareness” 
(workshops, reuniões, folhetos, vídeos, estudos e artigos)

4.Orientações (guia para a implementação da ISSAI 30, guia para 

auditor a ética/integridadde) 



Abordagens:

• Pesquisa e cooperação com outros parceiros: ISCs de outras

Regiões, outros Grupos de Trabalho, IDI, ECIIA, OCDE, EIPA, Conselho
da Europa, Universidades, instituições nacionais

• e-learning

• Reuniões e discussões com o staff das ISCs/EFS

• Envolvimento de todos: workshops, concurso de videos, 

entrevistas com leaders



Guia sobre como implementar a ISSAI 30
maio 2017:
Perspetiva institucional, Sistema de controlo ético, requisitos e alternativas

• Advice on how to implement the ethics control 
system  and its components

• Examples of policies, measures and instruments
• Good practice adopted in several SAIs
• Training model

• Orientações sobre como implementar o sistema de 
controlo ético e os seus componentes

• Exemplos de políticas, medidas e instrumentos

• Boas práticas adotadas nas ISCs/EFS



Guia sobre como auditor a ética/integridade
maio 2017:

• Advice on how to implement the ethics control 
system  and its components

• Examples of policies, measures and instruments
• Good practice adopted in several SAIs
• Training model

• Porquê auditar a ética/integridade: mandato das 
ISC/EFS

• O que auditar: conceitos, possíveis abordagens

• Como auditar: objetivos, questões de auditoria, 
critérios, métodos, medição, relatar, dos e don’ts

• Links e exemplos



WHAT?

Ethics/

Integrity
Compliance

audit

Financial  audit

Performance 
audit

Forensic audit

Ethics/Integrity
audit

Do activities and
operations comply with

applicable rules and
standards?

Are financial statements
afected (or might they be

afected) by distortions
resulting from fraud or

corruption?
(control environment)

Are performance results
afected by unethical

practices? What could be
improved?

Is there evidence of
fraud and

corruption? With
which legal 

consequences?

Does management 
identify and properly

manage ethical risks in a 
public organisation or

activity? What could be
done better?



A auditoria da ética: abordagem
holística

 Deve ir para além da regularidade

 Tem de medir dimensões culturais e impactos

 Beneficia de abordagens participativas

 A ISC/EFS como modelo



Dos and DON’Ts na auditoria de 
integridade

• Compreender e definir muito bem o âmbito e
objetivos

• Comunicação adequada e eficaz com o auditado

• Utilização dos métodos e ferramentas ajustados aos
objetivos

• Promoção de impactos positivos



www.eurosai-tfae.tcontas.pt

http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/

