Mensagem
A IGF-Autoridade de Auditoria completa 90 anos no controlo das finanças públicas.
Durante nove décadas, a IGF-Autoridade de Auditoria atravessou diferentes realidades, desde o período da II Grande
Guerra, às diferentes crises financeiras, antes e durante o atual regime democrático. Na execução das suas
atribuições, em permanente evolução, soube sempre adaptar-se e intervir com isenção e profissionalismo, por
forma a ultrapassar as dificuldades e responder adequadamente aos diferentes desafios.
No passado recente e à semelhança do País, a nossa instituição conseguiu recuperar e superar-se, desde o reforço
de competências, à renovação das metodologias e à qualidade dos resultados. A consagração por Lei e por outros
diplomas como Autoridade de Auditoria constitui um importante legado, projeta a instituição para o futuro e colocaa ao lado das principais e mais avançadas congéneres internacionais.
No caminho percorrido nos últimos cinco anos, sublinho o reforço dos instrumentos éticos, a alteração do perfil das
lideranças, o controlo orçamental e da contratação pública, as parcerias com universidades públicas e entidades de
prestígio, o investimento na qualificação, o desenvolvimento de cursos superiores de especialização e a promoção
de debates públicos, no domínio das finanças públicas nacionais e europeias.
Um desses debates, aberto à sociedade, realizava-se anualmente nesta época a assinalar o aniversário e que face às
condicionantes atuais não se concretizou, pelo que os 90 anos serão registados através da edição de uma revista,
logo que estejam reunidas as condições de regresso normal ao trabalho.
Interna e internacionalmente, sublinho o apoio e a colaboração do meio académico, dos principais parceiros, bem
como o reconhecimento obtido por parte de duas das maiores instituições internacionais – a ONU e a Comissão
Europeia. Estas manifestações constituem um relevante incentivo e um label para a Autoridade de Auditoria.
Hoje, 8 de abril, todos os trabalhadores que construíram e constroem a Autoridade de Auditoria estão de parabéns,
é um dia para celebrar e afirmar convictamente que valeram a pena todos os esforços e combates travados, quer
na resistência a qualquer tentativa de condicionamento, quer na defesa da observância de princípios constitucionais
e do cumprimento das leis, em suma, a defesa da verdade, que é só uma, a realidade dos factos contra todas as
narrativas, por mais elaboradas que se apresentem, no contexto do poder viral das fake news, utilizadas para a
prossecução de interesses pessoais ou de grupo.
A nova realidade que vivemos acentua as dificuldades e os desafios que as instituições públicas enfrentam, pressões
sem precedentes na memória viva. Contexto onde o controlo financeiro público assume especial importância e
oportunidade, por forma a contribuir para que os dinheiros públicos sejam bem aplicados e cheguem a quem deles
mais precisa.
Termino com uma mensagem aos briosos trabalhadores/as e dirigentes empenhados/as na consolidação das
atribuições da Autoridade de Auditoria, aos nossos parceiros e entidades congéneres, aos auditados e aos cidadãos
em geral: coragem e muito obrigado.
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