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O moderno Estado de direito terá de basear-se cada vez mais na proximidade e na 

descentralização. Os cidadãos têm que ter voz activa na defesa do bem comum o que obriga 

a respeitar a subsidiariedade que assenta na ideia segundo a qual as questões colectivas 

devem pôr-se o mais próximo possível das pessoas. 

 

A equidade intergeracional está na ordem do dia. A crise económica e financeira determina a 

exigência de medidas corajosas de criação de riqueza e emprego – o que tem de ser feito 

tendo em consideração as pessoas e as comunidades. Ninguém melhor do que o poder local 

para compreender esta exigência e para organizar respostas adequadas à superação dos 

problemas graves com que nos deparamos. 

 

No início deste Século XXI, deparamo-nos com as finanças públicas na ordem do dia – 

défice orçamental, dívida pública, pacto de estabilidade e crescimento, sustentabilidade da 

segurança social, a actual crise económico-financeira de âmbito mundial… 

 

É tal a intensidade destas preocupações que há quem se interrogue sobre a sua real dimensão 

e sobre a necessidade de criar defesas para o futuro! 

Se é verdade que a vida não se reduz às finanças públicas, também é verdade que poderá 

haver mais e melhor vida com uma gestão financeira pública sã e adequada, orientada por 

resultados e norteada pelos princípios da economia, da eficiência, da eficácia e da 

utilidade… 

 

São, pois, múltiplos e complexos os desafios e as dificuldades das finanças públicas, 

incluindo do seu controlo. 
                                                 
(*)

 Intervenção proferida pelo Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Guilherme 

d’Oliveira Martins, na sessão solene de encerramento do XVIII Congresso da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. Viseu, Pavilhão Multiusos, 5 de Dezembro de 2009 
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Daí a necessidade de termos uma visão global e integrada das finanças públicas. 

Daí que o Estado deva ter uma função de catalizador e factor de coesão social e de 

confiança. 

 

Daí as novas exigências de uma boa governação e da obrigação de prestação de contas, 

lato sensu: 

 

• Uma gestão legal, económica, eficiente, eficaz e útil, orientada para resultados, 

com programas bem definidos e com as responsabilidades bem concretizadas; 

• Boas contas, com qualidade, verdade, fiabilidade, rigor, tempestividade, 

acessibilidade e transparência para serem um bom instrumento de gestão. 

 

A contratação pública representa uma das áreas da gestão pública mais relevantes em 

termos de finanças públicas. 

 

A União Europeia e organizações internacionais como a OMC e o Banco Mundial dão hoje 

particular importância à necessidade de os Estados disporem de quadros jurídicos de 

contratação pública que assegurem a concorrência através de procedimentos adequados, 

a existência de critérios objectivos e transparentes de adjudicação, tudo com vista à 

existência de um mercado são e equilibrado e, naturalmente, à tomada das decisões que 

melhor prossigam o interesse público. 

 

É sabido que, no panorama actual, a gestão das finanças públicas enfrenta constrangimentos 

de diversa ordem, tais como, no contexto da União Económica e Monetária, a necessidade de 

consolidação orçamental, no cumprimento dos critérios de sustentabilidade inerentes ao 

Pacto de Estabilidade e Crescimento.  

 

Há que dizer que a sustentabilidade das contas públicas enfrenta vários riscos entre os quais 

me permito salientar, por todos, o sentido de responsabilidade. 
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É indispensável, assim, prosseguir o esforço de rigor financeiro e orçamental que tem sido 

seguido – nas actuais circunstâncias com redobrado sentido de responsabilidade por parte de 

todos. O imediatismo e a demagogia são inimigos da coesão, da confiança e da justiça social. 

 

O regime de responsabilidade financeira tem vindo a adaptar-se às exigências da moderna 

gestão pública.  

 

Desde sempre se considera que o fundamento da responsabilidade reside na liberdade, no 

poder e na autonomia. Só se é responsável quando se dispõe de liberdade, de poder e de 

autonomia. 

 

Somos, no fundo, obrigados a uma maior exigência na qualidade da despesa pública, baseada 

na obrigação de prestar contas (accountability) e numa responsabilização efectiva por parte 

de quem tem a seu cargo a gestão dos recursos públicos.  

 

Em Portugal e na generalidade dos Países mais desenvolvidos, a questão hoje não é, 

felizmente, a de saber se se deve ou não prestar contas. É um princípio já acolhido, 

assimilado e enraizado. 

 

Actualmente, as preocupações fundamentais sobre a matéria respeitam à transparência e à 

qualidade na prestação de contas. 

 

A prestação de contas, no âmbito de um sistema de boa governação, implica a apresentação 

de demonstrações financeiras transparentes e fiáveis, no quadro de um sistema de controlo 

que previna e detecte possíveis situações de corrupção, manipulação de contas, contratações 

irregulares, além de outras. 

 

Só desta forma a prestação de contas contribuirá para o reforço da confiança dos cidadãos na 

eficiência e eficácia da gestão das finanças públicas. 
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A qualidade da prestação de contas vai ocupar um lugar de destaque no futuro, cada vez 

mais exigente, devendo ser fiável, rigorosa, completa, tempestiva, acessível, transparente e 

de fácil consulta. 

 

Um Estado de direito maduro tem de se apetrechar com instrumentos eficazes de prevenção 

da corrupção. Mais importante do que declarações gerais sobre ameaças à confiança e à 

legalidade é a criação de condições e regras que previnam os riscos de corrupção, sabendo 

nós das ténues fronteiras que delimitam o fenómeno. Os cidadãos e a sociedade têm de 

interiorizar que é a partir da sua consciência pessoal e da responsabilidade que se combate 

esse flagelo. Se o poder local é base da legitimidade cívica é também aí que deve começar a 

mobilização de todos contra o ilegítimo uso do favor e em prol de princípios de verdade e de 

transparência. 

 

Há cerca de um ano foi criado o Conselho de Prevenção da Corrupção, que, de uma forma 

independente, funciona junto do Tribunal de Contas. 

 

Ao longo deste ano, o CPC tem tido a preocupação de fazer interiorizar na sociedade 

portuguesa a ideia de que a melhor forma de combater a corrupção é através da prevenção 

dos riscos da sua ocorrência. 

 

É por isso que o Conselho recomendou no passado dia 1 de Julho que todos os gestores de 

dinheiros, valores ou património públicos, devem elaborar planos de prevenção de riscos de 

corrupção, fixando-se o prazo até ao próximo dia 31 de Dezembro. 

 

Nestes planos – que são verdadeiros instrumentos de gestão – devem ser identificados os 

riscos existentes em todos os domínios de cada entidade e indicadas as medidas que 

impeçam a sua ocorrência. 

 

Estou certo de que todos os municípios acolherão esta Recomendação tornando-a um útil 

instrumento de gestão. 
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Não quero, a este propósito, deixar de saudar a Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses por, desde a primeira hora, manifestar o grande interesse no acolhimento desta 

Recomendação. 

 

O poder local só sairá mais fortalecido com maior proximidade e com a afirmação de uma 

melhor prestação de contas, que garanta aos cidadãos um conhecimento rigoroso dos 

compromissos financeiros assumidos e da eficiência e equidade na realização do interesse 

público. 

 

O imediatismo e a facilidade não são bons conselheiros. O cumprimento da lei, a 

transparência, o rigor e a compreensão da defesa intransigente do interesse de todos têm de 

estar na primeira linha das nossas preocupações. 

 

As pessoas estão em primeiro lugar. O direito existe para as pessoas. Daí a importância de 

conceber a administração da justiça financeira como um factor de modernização, de 

desenvolvimento, de responsabilidade, de transparência e de melhor utilização dos recursos 

públicos. 

 

 

 


