Mensagem do Inspetor-Geral de Finanças

Caros Colegas e Amigos,
Há cinco meses apresentei-me perante vós anunciando o início de um novo
ciclo na vida da Inspeção-Geral de Finanças – Autoridade de Auditoria.
Ao longo destes meses fui lançando as bases desse novo ciclo, com o
inestimável apoio dos dois Subinspetores-Gerais que se mantiveram em gestão
corrente.
Hoje é tempo de vos comunicar que a partir desta data a nova Direção da IGF
está completa, pronta para enfrentar os grandes desafios que nos aguardam
neste primeiro quinquénio da década que nos leva ao Centenário.
E quero em primeiro lugar, e traduzindo o que julgo ser o sentimento genérico
de todos os que aqui trabalham, congratular-me com a renomeação dos
colegas José António Viegas Ribeiro e Ana Paula Barata Salgueiro para mais
um mandato como Subinspetores-Gerais, possibilitando a continuação do
excelente trabalho que ambos têm vindo a desenvolver nos respetivos Centros
de Competências.
O meu agradecimento pessoal por estes meses de árduo trabalho em conjunto
e os meus votos de maior sucesso nestes próximos cinco anos de duras batalhas
e, deseja-se, de grandes conquistas.

De seguida, os meus votos de boas-vindas aos colegas que acolhemos de novo
nesta Direção a que me orgulho de pertencer, os novos Subinspetores-Gerais
Paulo Ramos da Silva e Maria de Fátima Coelho.
Bem-vindos a esta equipa e votos de grandes êxitos neste novo desafio a estes
nossos colegas, com longos anos de experiência profissional e com
competências e capacidades demonstradas como Dirigentes e como Auditores.
Agora passam a integrar uma Direção integralmente legitimada por
procedimentos concursais e empenhada no processo de melhoria do
funcionamento desta casa e de redefinição do seu âmbito de intervenção,
designadamente, no projeto de definição e consolidação da Autoridade de
Auditoria.
Juntos vamos levar para a frente o projeto a que me propus no início deste
mandato e que, tenho-me apercebido, tem sido muito bem acolhido por todos.
Este vosso acolhimento, de que tenho recebido diversos e muito tocantes e
sentidos testemunhos – que aproveito a ocasião para a todos agradecer
publicamente – representa para mim e para os colegas da Direção um estímulo
e uma motivação adicionais, que muito valorizamos, para renovar os propósitos
que há cinco meses partilhei convosco no início das minhas funções como
Inspetor-Geral.
Ao mesmo tempo constitui também o reconhecimento de que estamos a
percorrer o bom caminho, e que o estamos a fazer de forma inclusiva e em
conjunto com todos.
Tal com referi há cinco meses os desafios são muitos, mas a determinação desta
equipa para os superar ainda é maior e sabemos que estarão connosco em mais
esta batalha pela dignificação da nossa Inspeção-Geral de Finanças.

Porque hoje, mais do que nunca, esta é a nossa casa comum!
Contem connosco como parte da equipa! Nós contamos com todos vós!
Um Abraço do vosso Inspetor-Geral,

António Ferreira dos Santos
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