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Simpósio: 

 

DIREITOS HUMANOS, GOVERNANÇA E AUDITORIA PÚBLICA 

 

Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: João José Nogueira de Almeida 

Vinculação Institucional: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

Resumo Curricular: Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, 1989. Mestrado em Direito, Variante de Integração Europeia, pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, 1996. Doutor em Direito, especialidade de Ciências 

Jurídico-Económicas. Aprovado com distinção por unanimidade. Doutorando em Ciências da 

Administração, na Universidade do Minho. 

 

Nome do Coordenador 2: Paulo Nogueira da Costa 

Vinculação Institucional: Tribunal de Contas de Portugal e Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) 

Resumo Curricular: Licenciado e Mestre em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa. 

Doutor em Direito, Justiça e Cidadania no Séc. XXI, na área científica de Direito, pela 

Universidade de Coimbra. Galardoado com o Prémio do Tribunal de Contas Europeu 2014 – 

Massimo Vari – atribuído ao melhor trabalho europeu de investigação académica no domínio 

da Auditoria do Setor Público. Galardoado com o Prémio Prof. Doutor António de Sousa 

Franco 2011-2012, atribuído pela Ordem dos Contabilistas Certificados, pelo melhor trabalho 

científico original, em português, no âmbito das Finanças Públicas, da Contabilidade e da 

Fiscalidade. Diretor Geral do Tribunal de Contas. Presidente do Conselho Administrativo do 

Tribunal de Contas. Secretário Geral do Conselho de Prevenção da Corrupção. Professor de 

Direito Fiscal no ISCAL. Professor de Finanças Públicas na Universidade Autónoma de Lisboa. 

Coordenador da Pós-Graduação em Administração Pública e Direito Administrativo, da 

Autónoma Academy, da Universidade Autónoma de Lisboa. Delegado de Portugal, designado 

pelo Tribunal de Contas, no grupo de trabalho dos Senior Public Integrity Officials (SPIO), da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), e representante do 

Tribunal de Contas na Auditors Alliance (fórum da OCDE de auditores externos e internos do 

setor público). Membro da Task Force on Audit & Ethics da EUROSAI (Organização Europeia 

de Tribunais de Contas), presidida pelo Tribunal de Contas de Portugal. Autor de diversos livros 

e artigos científicos nos domínios do Direito financeiro, fiscal e constitucional. Investigador 

Associado do Ius Gentium Conimbrigae – Centro de Direitos Humanos da FDUC. Investigador 

do Ratio Legis – Centro de Investigação e Desenvolvimento em Ciências Jurídicas da 

Universidade Autónoma de Lisboa. 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

A garantia e efetivação dos direitos humanos é hoje um tema do maior relevo. Isso 

mesmo é evidenciado pelo compromisso assumido por mais de 190 países com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos na Agenda 2030 das Nações Unidas. O desafio 

que se coloca à comunidade internacional, envolvendo Estados e sociedade civil, é o de garantir 

que ninguém é deixado para trás. O esforço de garantia dos direitos humanos que se exige 

requer a mobilização de recursos financeiros suficientes e a sua gestão de acordo com critérios 

de legalidade, racionalidade e integridade. Deste modo, a realização dos direitos humanos 

pressupõe uma boa governança, bem como um controlo objetivo e eficaz da gestão dos recursos 

financeiros públicos. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos tribunais de contas e 



instituições congéneres de vários países do mundo tem revelado o potencial da auditoria pública 

na efetivação dos direitos humanos, designadamente através da realização de auditorias de 

natutreza operacional nos domínios da educação, saúde, segurança social e ambiente, entre 

outros. A área de interseção entre o direito, a governança e a auditoria pública reveste, assim, a 

maior importância para a temática dos direitos humanos, justificando-se o aprofundamento do 

seu estudo e discussão no espaço académico.  

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


