
 

 

COMUNICADO 

 

Na edição de 16 de maio de 2020, o jornal “Expresso”, do grupo “Impresa”, publicou um artigo, na 

página principal do caderno de Economia, com o título “CRESAP atrasa concurso de dirigentes na IGF”, 

complementado, na página 13 da mesma edição, do subtítulo “CRESAP ‘empata’ substituições na 

Inspeção de Finanças”. 

Estamos perante uma “notícia” do grupo “Impresa” sem rigor, a começar pelos títulos, enganosa e 

dirigida, em especial, contra a IGF e os seus dirigentes. 

Do mero confronto do teor da “notícia” com o site da CRESAP se infere que os concursos decorrem por 

ordem de entrada e que, para além dos 35 que estão em avaliação por aquela entidade, existem pelo 

menos dez, por iniciar, mais antigos do que os concursos relativos à IGF. 

Assim se vê, portanto, que a realidade desmente a “notícia”, bem como expressões capciosas como 

“CRESAP empata”. 

Acresce que o desenvolvimento desta notícia do Expresso se afasta do título e repete uma narrativa 

contra a IGF, afirmando designadamente que a instituição é “muito politizada”, sem qualquer suporte 

factual ou fundamento, sendo que nenhum dos seus dirigentes superiores tem filiação partidária. 

Estamos perante mais uma publicação de narrativas, não de notícias, por parte de órgãos de 

comunicação do grupo “Impresa” contra a IGF. 

Por forma a contextualizar, recorda-se, em breve síntese, que, em 2016, a IGF identificou um pequeno 

grupo de trabalhadores seus que praticaram ilícitos disciplinares e criminais. Esses trabalhadores, 

direta ou indiretamente, ligados e apoiados a estruturas com ligações partidárias, passaram desde 

então a dirigir ataques contra a IGF e os seus dirigentes. 

Todos esses trabalhadores foram acusados de crimes pelo Ministério Público. 

Porém, durante esses processos, alguns media do grupo “Impresa” deram suporte às versões falsas e 

caluniosas veiculadas por esses trabalhadores contra instituições e órgãos do Estado, inclusive 

tentando reverter contra a direção superior da IGF os crimes de que foram acusados. 

Face a essa atuação, foram oportunamente apresentadas as respetivas queixas crime contra 

responsáveis de informação e jornalistas desses media do grupo “Impresa”, as quais continuarão 

independentemente de alterações na direção superior da IGF. 

A IGF não se deixa intimidar, nem capturar e, independentemente de quem sejam os seus dirigentes 

superiores, pautará sempre a sua atuação de acordo com a lei e por rigorosos padrões e normas 

técnicas, tendo obtido um reconhecimento internacional que parece não agradar, designadamente às 

empresas de media do grupo “Impresa”, as quais, em vez de revelarem esse reconhecimento que 

prestigia o próprio País, preferem continuar a veicular “notícias” sem rigor factual e a incorrer em 

comportamentos manifestamente censuráveis. 


