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 CARACTERIZAÇÃO DA IGAS  

 A IGAS integra a administração direta do Ministério da 

Saúde, na dependência direta do Ministro.  

A IGAS desenvolve um serviço público e está dotada de 

autonomia técnica que lhe permite desenvolver 

intervenções, quer por iniciativa própria quer na sequência 

de participações.  

Nos termos do art.º 4º, n.º 1 - al. a,) da sua Lei Orgânica, 

Decreto Lei n.º 33/2012, de 13 de Fevereiro, tem como 

principal competência do dirigente máximo a luta contra a 

fraude e a corrupção, veículos privilegiados do desvio de 

fundos destinados, em geral, à prestação de cuidados de 

saúde. 
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A IGAS tem uma longa história de evolução e 

de alargamento de competências, sólida e 

paulatinamente construída 
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A MISSÃO, A VISÃO E OS VALORES 

                                                                

5 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 



 ÁREAS DE ATRIBUIÇÃO 
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 ESTRUTURA ORGÂNICA 
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RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, ORÇAMENTO  

 

                                                                                                                             O mapa de pessoal da IGAS prevê 86 postos de trabalho 

sendo que, destes, 52 são inspectores. Actualmente o 

número de inspectores é de 49, incluindo os 4 CEM. 

 

O orçamento da IGAS é de cerca de 3,5M€ 

 

Dispõe de instalações próprias e de equipamento 

informático adequado 

 

Não possui viaturas próprias, estando a decorrer 

procedimento para a sua aquisição através da ESPAP 
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OS INSTRUMENTOS TÉCNICOS 

 
 

                                                                                                                             

 Informações e pareceres; 

  Relatórios de Auditoria, Inspecção e de natureza 

disciplinar; 

 

Tendo em consideração que: 
1. Quanto maior for o índice técnico dos relatórios apresentados 

maior será a taxa de sucesso da implementação das 

recomendações; 

2. Quanto maior for o esforço colocado na formação, pessoal e 

profissional dos inspectores, maior será a qualidade e 

credibilidade da actuação da IGAS 

 

O  objectivo é o de contribuir para uma tomada de decisão 

assente em critérios técnicos e jurídicos fiáveis e credíveis. 9 
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DIREITO À PROTECÇÃO DA SAÚDE  
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Artigo 64º da CREP 

1. Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a 

defender e promover.  

2. O direito à protecção da saúde é realizado:  

a) Através de um serviço nacional de saúde 

tendencialmente gratuito; 

 b) Pela criação de condições económicas, sociais, 

culturais e ambientais que garantam, a protecção da 

infância, da juventude e da velhice;  
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DIREITO À PROTECÇÃO DA SAÚDE  
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Artigo 64º da CREP 
Para assegurar o direito à protecção da saúde, incumbe 

prioritariamente ao Estado: 

 Garantir o acesso de todos os cidadãos;  

 Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e 

unidades de saúde; 

 Orientar a sua acção para a socialização dos custos dos cuidados médicos e 

medicamentosos; 

 Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, 

articulando-as com o serviço nacional de saúde; 

 Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos 

produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e 

diagnóstico; 

 Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência.  
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CONTRIBUTOS DOS SERVIÇOS INSPECTIVOS 
 

                                                                                                                             
A IGAS, enquanto organismo inspetivo, tem 

especificidades que a distinguem das demais Inspeções: 

ultrapassou importantes desafios resultantes, quer do 

alargamento das suas atribuições às unidades privadas 

de saúde, quer os relacionados com a prevenção e 

deteção da fraude e corrupção, mantendo a experiência e 

o conhecimento de largos anos no âmbito do direito 

administrativo sancionatório; 

Assumiu a defesa do direito à protecção da saúde 

considerado, em regra, como um direito económico e 

social mas que, muitas vezes reveste a natureza de um 

direito equiparado aos direitos, liberdades e garantias 

fundamentais (artigo 18.º da CRP). 
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CONTRIBUTOS DOS SERVIÇOS INSPECTIVOS 
 

                                                                                                                             
A estratégia da IGAS encontra-se alinhada com as 

reformas em curso na Administração Pública e na Saúde e, 

internamente baseia-se na flexibilidade, na 

descentralização de funções e na aposta no 

desenvolvimento do capital humano que suporta o 

conhecimento e a própria cultura organizacional; 

 

A IGAS está centrada no objetivo de contribuir para a 

garantia da sustentabilidade financeira do SNS, através 

do incremento da auditoria e do combate ao desperdício, à 

fraude e à corrupção no sector da saúde. 
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CONTRIBUTOS DOS SERVIÇOS INSPECTIVOS 
 

                                                                                                                             
Visa-se: 

1. Contribuir para maximizar a transparência 

(accountability) nas atividades em saúde; 

2. Melhorar o funcionamento das instituições do sector da 

saúde, em particular, do serviço nacional da saúde; 

3. A defesa do direito à protecção da saúde englobando 

todos os domínios das atividades em saúde, 

designadamente, a defesa da segurança dos doentes e a 

garantia da qualidade dos cuidados prestados; 
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CONTRIBUTOS DOS SERVIÇOS INSPECTIVOS 
 

                                                                                                                             
Visa-se, ainda: 

Submeter a monitorização sistemática, entre outras áreas 

vulneráveis: 

a contratação pública, 

a dispensa de medicamentos em meio hospitalar,  

os cuidados continuados,  

os cuidados respiratórios, a hemodiálise,  

o transporte de doentes não urgentes e os dispositivos médicos,  

assim contribuindo para um maior controlo da despesa e 

uma melhor gestão, reduzir o desperdício e garantir a 

continuação do combate às irregularidades e à fraude. 15 
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Como? Através da realização de: 
Acções destinadas a melhorar a qualidade e a transparência dos 

relatórios de análise financeira sobre a aplicação dos dinheiros 

públicos; 

Reforma das normas vigentes em matéria de auditoria financeira. 

 

Pretende-se elevar o nível de desempenho dos agentes de inspecção 

da IGAS, quer: 

Ao nível dos deveres de conduta 

Ao nível da sua própria qualificação profissional, sobretudo nos 

planos da independência e imparcialidade e da fundamentação técnica. 
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CONTRIBUTOS DOS SERVIÇOS INSPECTIVOS 
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CLIENTES E PARTES INTERESSADAS 

 

                                                                

Para além das instituições que integram o Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), os restantes serviços centrais e serviços 

personalizados do Ministério da Saúde, bem como os 

operadores dos setores privado e social são destinatários dos 

serviços prestados pela IGAS. 

As organizações são construídas com base na confiança e esta 

é construída com base na comunicação e cooperação mútuas; 

Clientes e partes interessadas devem ser informados da 

atividade da IGAS. A informação constante permite 

solidificar as relações de confiança e potenciar o 

envolvimento de todos. 
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CLIENTES E PARTES INTERESSADAS 

 

                                                                

Integram o universo de clientes da IGAS os cidadãos e 

organismos públicos em geral, e mais especificamente, os 

utentes, os profissionais e os organismos da saúde. 
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A luta antifraude 

e   anticorrupção 

exige prevenção e 

controlo 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

19 
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Vertente repressiva Vertente preventiva 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Participação ao 

MP 

Deteção de 

indícios de fraude 

e corrupção 

Auditorias 

Estudos com vista à 

identificação de áreas 

críticas / de risco 

Formação/informação 

Ações 

inspetivas: 

inspeção e fiscalização 

e disciplinar 

Participação ao 

TContas 
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AUD - 

Auditoria; 

10 

DIS - 

processo 

disciplinar; 5 

FIS - 

Fiscalização; 

6 

INS - 

Inspecção; 

34 

INQ - 

Processo de 

Inquérito; 5 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Ações 

inspetivas de 

combate à 

fraude/2016/ 

tipo 
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1 
2 

5 5 
6 

3 3 

5 

11 

19 

jan fev mar abr mai jun jul set out nov 

Ações de combate à fraude/2016/mês 

Média 

19/ano 

2012-2015 

Média 

mês/5 

2016 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Ações 

inspetivas de 

combate à 

fraude/2016/ 

mês 
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prescrição de 

medicamentos; 

24 

aquisição de 

bens e 

serviços; 15 

saúde oral; 6 

acumulações de 

funções; 6 

baixas por 

doença; 4 

organização e 

funcionamento; 2 

codificação clínica; 1 

contratação de 

serviços de MCDCT; 

1 
contratação de 

serviços médicos; 1 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Ações 

inspetivas de 

combate à 

fraude/2016/ 

temas 

23 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 



24 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Beiras e Serra da Estrela 

Oeste 

Douro 

Baixo Alentejo 

OUTRAS NUTS III:  

Beira Baixa 
A.M. de 

Lisboa; 37% 

A.M. do 

Porto; 17% 

Algarve; 8% 

Beiras e Serra 

da Estrela; 

5% 

Viseu Dão 

Lafões; 5% 

Alto Alentejo; 

3% 

Alentejo 

Central; 3% 

Médio Tejo; 

3% 

Médio Tejo 

Região de Coimbra 

Região de Leiria 

Região de Trás-os-Montes 

Viseu  Dão Lafões 

Ações 

inspetivas de 

combate à 

fraude/2016/ 

NUT III 
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Acumulações de funções fraudulentas ou 

indevidas 
89% 

Receitas e prescrições de medicamentos e 

de meios complementares de diagnóstico 

5% Atribuições fraudulentas de baixas médicas 

e de incapacidades 

5% 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

2015 2016 

60% 

- 

10% 

Outras (codificação clínica, arrecadação de 

receita, etc) - 30% 

Ações disciplinares: temas relacionados com o combate à fraude 
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- arquivados 

- aplicação de sanção 60% 

40% 

10% demissão (maioria a pessoal médico 

por irregularidades na emissão de receituário) 

26% suspensão (maioria a pessoal 

médico por acumulações indevidas e desvio de 

doentes) 

45% multa (maioria a pessoal de 

enfermagem por acumulações indevidas) 

19% repreensão (maioria a pessoal 

médico por irregularidades na emissão de 

receituário) 

 

Processos decididos/2012-2016 70 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Ações disciplinares: temas relacionados com o combate à fraude 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Ações disciplinares: temas relacionados com o combate à fraude 

Acumulações 

indevidas de 

funções 

2012/2016 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 



28 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Em 15 processos foram aplicadas multas (suspensas em 12 casos) 

entre os 150 e os 500 € 

Em 3 processos foram aplicadas multas (suspensas em 2 casos) 

acima dos 500 e abaixo dos 1000 € 

Sanção disciplinar de multa  

2012 … 

2013 1.560 € 

2014 5.268 € 

2015 2.679 € 

2016 205 € 

Total  9.712 € 

Reposições 

2012 … 

2013 10.504 € 

2014 15.088 € 

2015 5.479 € 

2016 … 

Total  31.071 € 

Ações disciplinares: temas relacionados com o combate à fraude 

Acumulações indevidas de funções 2012/2016: 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 



Inspeção-Geral das Atividdes em Saúde 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

em 2016: 

crescimento dos processos de esclarecimentos (ESC) 

para análise prévia destas situações 

uma diminuição do nº de processos de natureza 

disciplinar na matéria, dados os resultados 

a IGAS tem concentrado esforços em outro tipo de 

atos inspetivos e de temas, designadamente inspeções 

e auditorias, onde se destaca a contratação pública 

Ações disciplinares: temas relacionados com o combate à fraude 

Acumulações indevidas de funções 2012/2016: 
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•A visão das partes interessadas na contratação pública 

depende do seu núcleo de interesses. A fraude e a 

corrupção não são preocupações imediatas do inovador, 

razão pela qual qualquer burocracia é incompreensível; 

•Porém, aquilo a que o Inovador chama burocracias, 

muitas vezes são regras procedimentais que 

desempenham um importante papel na prevenção da 

fraude e da corrupção; 

•Por vezes simplificar demais, em certos setores da 

economia, traz perdas irrecuperáveis a médio/longo 

prazo; 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública 
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•É bom não esquecer que, na contratação pública, 

estamos no âmbito das despesas públicas e, 

consequentemente, no âmbito da defesa do interesse 

público; 

•As regras procedimentais, a que o Inovador chama de 

burocráticas, fazem parte de regras europeias 

transpostas para o direito nacional e que na origem 

das Diretivas já têm implícita a preocupação maior de 

prevenção da fraude e da corrupção com as compras 

nos Estados-Membros; 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 



•A sensação de modernidade é mais forte no privado, 

precisamente porque o setor privado não tem de ter 

preocupações de defesa do interesse público e de tomar 

medidas de prevenção da fraude e corrupção; 

•É um erro estar, sistematicamente a comparar os setores 

público e privado porque nunca serão comparáveis. No 

máximo, o setor público pode simplificar alguns 

procedimentos, pode fazer uso das novas tecnologias para 

melhorar a prestação do seu serviço público, com mais 

eficácia e eficiência, mas tem outros objetivos e missões 

de natureza oposta à do setor privado; 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública 
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• Tutela inspetiva da IGAS 

• Relevância da matéria a auditar 

• Plano de atividades – 15 ações: 10 auditorias e 5 inspeções 

•Ações inspetivas direcionadas 

•Formação de uma equipa de projeto 
33 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública 
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1. Análise e verificação dos procedimentos de 

contratação pública para a aquisição de bens e 

serviços; 

2. Identificação de boas práticas no âmbito da 

contratação pública a fim de serem divulgadas a 

nível nacional; 

3. Identificação e proposta de iniciativas ou alterações 

legislativas ou regulamentares relevantes para a 

prevenção da fraude e aumento da eficácia do 

sistema de controlo interno. 34 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública 
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Processos auditáveis 

Contratação e realização da despesa pública (exceto 

despesas com pessoal) 

•Gestão de compras e contratação pública: formação 

de contratos  

•Realização da despesa: execução dos contratos 
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Outras ações inspetivas: contratação pública 
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Objeto das ações 

• Bens: material de consumo clínico 

• Serviços: meios complementares de diagnóstico e de 

terapêutica; fornecimentos e serviços III  

(Contratos de Manutenção; Consultorias/ Assessorias; Publicidade e propaganda; 

Limpeza, higiene e conforto; Vigilância e segurança, etc) 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública 
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Entidades 

ARS/NUT2 NUT3 Entidade Localização objeto 

ARSN 

AVE Hospital Senhora da Oliveira, E.P.E. (HSO) Guimarães Bens (MCC) 

TERRAS DE TRÁS-

OS-MONTES 

Unidade Saúde Local do Nordeste, E.P.E. 

(ULSN) 
Bragança Serviços 

ARSC 
BEIRAS E SERRA 

DA ESTRELA 

Centro Hospitalar da Cova da Beira, E.P.E. 

(CHCB) 
Covilhã Serviços 

Unidade Saúde Local da Guarda, E.P.E.(ULSG) Guarda Serviços 

ARSLVT 

MÉDIO TEJO 
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. 

(CHMT) 
Torres Novas Serviços 

ÁREA 

METROPOLITANA 

DE LISBOA 

Hospital Garcia de Orta, E.P.E. (HGO) 

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E. 

(CHBM) 

Almada 

Barreiro 

Serviços 

Bens (MCC) 

ARS 

ALENTEJO 

ALENTEJO 

CENTRAL 
Hospital do Espírito Santo, E.P.E. (HESE) Évora Bens (MCC) 

ALTO ALENTEJO 
Unidade Saúde Local do Norte Alentejano, E.P.E. 

(ULSNA) 
Portalegre Bens (MCC) 

ARS 

ALGARVE 
ALGARVE Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E (CHA) Faro Bens (MCC) 37 
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Principais resultados 

das ações em 

contratação pública: 

irregularidades e 

boas práticas 
38 

Outras ações inspetivas: contratação pública 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  
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Irregularidades nos procedimentos pré-contratuais: 

• Enquadramento legal incorreto; 

• Ausência da decisão de contratar e de escolha do 

procedimento - violação dos art.º 36.º e 38.º do CCP; 

• Inobservância dos princípios da transparência, da igualdade 

e da concorrência na subcontratação de entidades externas 

especializadas do sector privado; 

Objetivo 1. 
procedimentos de contratação pública para a aquisição de 

bens e serviços 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública :resultados 
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Irregularidades na formação dos contratos: 

• Prestações de serviço executadas antes da decisão de contratar; 

• Recurso ao procedimento por ajuste direto em regime 

simplificado sem verificação dos pressupostos legais e sem 

observância de qualquer tramitação específica de um 

procedimento tipificado no CCP; 

• Fracionamento de despesa, levando à não sujeição do contrato a 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas; 

• Ausência dos elementos previstos para o programa do concurso; 

Objetivo 1. 
procedimentos de contratação pública para a aquisição de 

bens e serviços 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública :resultados 
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Objetivo 1. 
procedimentos de contratação pública para a aquisição de 

bens e serviços 

Irregularidades na formação dos contratos: 

• Júri em número de membros inferior ao legalmente previsto; 

• Divergências entre o conteúdo da proposta e o previsto no caderno de 

encargos; 

• Modelo de avaliação insuficiente com definição ilegal de fator do 

critério de adjudicação; 

• Falta de apresentação dos documentos de habilitação; 

• Omissão no contrato de menção expressa às consequências que 

advêm dos atrasos de pagamento; 41 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública :resultados 
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Objetivo 1. 
procedimentos de contratação pública para a aquisição de 

bens e serviços 

Irregularidades na formação dos contratos: 

• Relatório preliminar com exclusão de propostas sem 

fundamentação; 

• Ausência de relatório final em aquisições ao abrigo de acordos 

quadro; 

• Não redução a escrito do contrato, quando exigível - art.º 94.º do CCP; 

• Convidada entidade abrangida pelo âmbito da proibição constante 

do art.º 113.º, n.º 2, do CCP 
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O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública :resultados 
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Objetivo 1. 
procedimentos de contratação pública para a aquisição de bens 

e serviços 

Irregularidades na formação dos contratos: 

• Ausência de envio do anúncio da adjudicação ao Serviço de 

Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, na sequência de 

concursos públicos internacionais - art.º 78.º, n.º 1, do CCP. 

• Ausência de publicitação dos contratos no portal da Internet dedicado 

aos contratos públicos - art.º 127.º, n.ºs 1 e 2, do CCP; 

• Falta de indicação no programa do concurso de todos os elementos 

previstos no art.º 132.º, do CCP; 

• Adjudicação e respetiva notificação após o prazo legalmente 

previsto; 
43 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública :resultados 
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Objetivo 2. 
boas práticas no âmbito da contratação pública 

Identificação de boas práticas na formação dos contratos: 

• Planeamento efetivo das aquisições, com a participação dos 

diretores dos serviços clínicos; 

• Intervenção eficaz de comissões hospitalares para a normalização 

do material de consumo clínico; 
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Outras ações inspetivas: contratação pública :resultados 
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Objetivo 2. 
boas práticas no âmbito da contratação pública 

Identificação de boas práticas na execução dos contratos: 

• Monitorização dos consumos com apuramento de desvios face ao 

plano e análise dos mais relevantes; 

• Nomeação de “gestor do contrato” para acompanhamento da 

execução dos serviços contratados; 

• Intervenção eficaz de comissões hospitalares para a 

implementação do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções 

e Resistências aos Antimicrobianos, nos controlos associados às 

prestações dos serviços de lavandaria e de limpeza. 
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Objetivo 2. 
 boas práticas no âmbito da contratação pública 

Identificação de boas práticas na execução dos contratos: 

• Desenvolvimento interno de soluções que permitem maior 

articulação entre os sistemas informáticos do aprovisionamento e 

financeiro; 

• Desenvolvimento interno de mapas de acompanhamento da 

execução das aquisições; 

• Desenvolvimento de competências internas no apoio jurídico aos 

processo de aquisição; 
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Objetivo 3. 
prevenção da fraude e aumento da eficácia do sistema de 

controlo interno 

Associado à formação dos contratos : 

• Apoio jurídico aos departamentos e serviços responsáveis pelos 

processos de aquisição; 

• Garantia de segregação de funções associada ao reforço de 

recursos humanos em alguns serviços de aprovisionamento. 
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Associado à execução dos contratos : 

• Informatização e uniformização da informação associada à 

execução de serviços; 

• Implementação de sistemas de controlo eficazes para a prestação 

de serviços, garantindo que o serviço foi efetivamente prestado e 

nos moldes contratados; 

• Cumprimento do circuito da despesa, com emissão de Notas de 

Encomenda antes da execução da prestação de serviço; 

• Centralização da conferência de faturas num único serviço, 

suportada na informação dos serviços requisitantes. 

Objetivo 3. 
prevenção da fraude e aumento da eficácia do sistema de controlo interno 
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Associado à execução dos contratos : 

• Cumprimento do circuito da despesa, com emissão de notas de 

encomenda antes da execução da prestação de serviço; 

• Centralização da conferência de faturas num único serviço, e 

suportada na informação disponibilizada pelos serviços 

requisitantes quanto à prestação efetuada. 
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SOLUÇÕES que a diretiva 2014/24/CE dá a algumas das 

conclusões da IGAS, enquanto fiscalizador: 

DIRETIVA 2014/24/CE : 

• artigo 5.º/2 e 3 da Diretiva - reforço da proibição do fracionamento 

da despesa; 

• artigo 51.º da Diretiva - as comunicações deverão passar a ser 

integralmente em formato eletrónico, em todas as fases do 

processo, com caráter obrigatório e os anúncios terão de seguir os 

formatos dos formulários-tipo; 

• artigo 52.º da Diretiva – a grande novidade, doravante as 

autoridades adjudicantes não poderão fazer publicações nacionais 

antes da respetiva publicação internacional. 50 

O PAPEL DA IGAS NO COMBATE À FRAUDE  

Outras ações inspetivas: contratação pública :resultados 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 



 

CONCLUSÃO  

 

                                                                

1. A IGAS é o organismo que, em Portugal, melhor sintetiza uma 

forma de solução do problema da fraude e da corrupção no 

sector da saúde, permitindo tratar, ao mesmo tempo, a repressão, 

a prevenção e a informação e cuja existência e intervenção se 

justifica, plenamente, num espaço europeu cada vez mais 

integrado; 

2. A actividade fiscalizadora e de controlo da IGAS deve ter em 

linha de conta três vectores: o informativo, o preventivo e o 

correctivo; 

3. A eficácia e os resultados são as maiores preocupações a ter em 

consideração, visando contribuir, efectivamente, para a melhoria 

da eficiência global da administração pública 51 
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1. Convém lembrar que Portugal foi pioneiro no que 

respeita à contratação pública eletrónica e serviu de 

exemplo para modelar as novas Diretivas 2014/23/CE, 

2014/24/CE e 2014/25/CE; 

2. Por isso mesmo é importante saber o que 

verdadeiramente consta das novas diretivas, porquanto 

elas representam o direito europeu que assume 

primazia sobre o direito nacional, sendo certo que, a sua 

transposição implicou a revisão do CCP, cuja discussão 

pública terminou há pouco. 

3. Se houver alguma desconformidade devemos fazer 

sempre uma interpretação do direito nacional conforme 

ao direito europeu, face à sua supremacia. 
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4. A não observância das regras e procedimentos de 

contratação pública gera responsabilidade financeira 

para os autores dos atos, o que foi observado nas 

entidades ; 

5. E, as boas práticas foram observadas, apenas, em uma, 

das 15 entidades inspecionadas. 

6. O elevado número de violações dos normativos legais 

da contratação pública, bem como a indiciação de 

infrações financeiras demonstram a necessidade de 

intervenção e de correção, com vista à prevenção do 

risco associado ao desperdício, à fraude e à corrupção. 
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Muito Obrigada! 

25 de janeiro de 2017 


