Cooperação e Relações Institucionais

Cooperação PALOP/CPLP



Nesta área de intervenção da IGF,
integram-se as ações de desenvolvimento
de parcerias e de outras formas de
cooperação com órgãos de controlo
nacionais e estrangeiros, particularmente
dos PALOP/CPLP e da EU.



Em 2014, a IGF desenvolveu em
cooperação com a IGF de Moçambique
uma ação de formação de formadores para
inspetores daquela instituição e acolheu
uma equipa de inspetores da IGF de S.
Tomé e Príncipe numa visita de estudo,
durante uma semana.

Cooperação na UE
Visita à IGF da delegação da Jordânia –
dezembro de 2014.
Foi apresentada a atividade desenvolvida
pela IGF no quadro da Proteção dos
interesses financeiros da União Europeia:






Princípios Éticos vigentes na
Administração Pública (AP), em
particular o Código de Ética da
Inspeção-Geral de Finanças (IGF);
Proteção dos Interesses Financeiros
da União Europeia (UE) e suas
principais vertentes;
Designação
dos
Serviços
de
Coordenação Antifraude (AFCOS);

Crime
de
fraude
manifestações;
Elaboração de uma
Antifraude.

e

suas

Estratégia

Visita à IGF de uma
delegação do Organismo de
Certificação dos fundos
agrícolas da Roménia outubro de 2014.
Foi apresentada a metodologia adotada em
Portugal, bem como a forma como nos
propomos responder às exigências dos
novos regulamentos comunitários.
Por convite da Comissão Europeia, fizemos
uma
apresentação
da
experiência
portuguesa no âmbito da contratação
pública,
numa
das
sessões
dos
denominados “Open Days”, evento
realizado em Bruxelas, em outubro, que
contou na assistência com representantes
da Comissão Europeia e das autoridades
nacionais de todos os Estados-membros.
Por convite do nosso homólogo AFCOS da
Bulgária e da Comissão Europeia,
participámos num seminário, em que foi
apresentado o sistema de gestão e
controlo português e a forma como o
mesmo previne, deteta e trata os casos de
fraude. No seminário participaram
representantes de diversos Estadosmembros e dos países candidatos.

Cooperação com a IGF de
Marrocos – contrato de
geminação com IGF de
França
Este contrato de cooperação entre a IGF
portuguesa, francesa e marroquina, que

teve início em outubro de 2012 e foi
concluída em setembro de 2014, visou o
reforço das capacidades institucionais da
IGF marroquina, designadamente o
fortalecimento das competências dos
inspetores nos domínios da gestão, das
metodologias, da avaliação de políticas
públicas e das tecnologias de informação.

