→ A IGF é uma organização
independente com responsabilidade
social
O nosso objetivo é que os produtos da IGF possam traduzir inequivocamente a nossa intenção
de contribuir para melhorar o funcionamento da Administração Pública. Por outras palavras,
esses produtos devem ser úteis e eficazes (qualidade estratégica), as nossas conclusões e
opiniões devem ser sólidas, consistentes, inteligíveis e objetivas (qualidade técnica do produto)
e os processos que desenvolvemos devem ser completos, eficazes, eficientes e escrutináveis
(qualidade do processo). Esta é a essência do que entendemos por "qualidade".
A atividade operacional da IGF está visivelmente orientada pela intenção de contribuir para a
prossecução das políticas públicas que se relacionam com as suas atribuições orgânicas,
designadamente as que pretendem resolver os problemas do défice e da dívida pública através
da economia de recursos, da eficiência dos serviços e da eficácia dos resultados:
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Com efeito, o impacto na Sociedade é visível através dos resultados testemunhados pelos
utilizadores dos produtos da IGF e evidenciados nos documentos que dão forma ao Relatório de
Atividades, organizado em torno dos seguintes focos estratégicos de afetação relativa de
recursos ao longo do ano:

Distribuição do Esforço de Controlo (DUI)
por Foco Estratégico
Vinculação Legal ou determinação do Governo
Redução de Despesas com Pessoal
Redução de Despesas com Prestações Sociais
Redução de Despesas de Consumo intermédio
Redução da Despesa com Auxílios Públicos

Combate à Fraude e Evasão Fiscais
Controlo da Eficiência e Competitividade da Administração Tributária
Melhoria da Gestão de Recursos Humanos da AP
Controlo do Endividamento Municipal

Supervisão de SGPS
Racionalização da Despesa com Investimento Público
Sustentabilidade do Setor Público Empresarial
Redução dos Gastos com PPP, Concessões e Outros Apoios Públicos
Acompanhamento do controlo de compromissos e atraso nos pagamentos
Monitorização do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)
Monitorização programa ajustamento económico e financeiro das Regiões…
Apoio Técnico Especializado na AP
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Outra forma de medir a utilidade social da IGF pode ser a sua popularidade junto dos cidadãos
e empresas, por exemplo o número de queixas, visando outras entidades ou cidadãos,
recebidas através dos diversos canais de comunicação postos à disposição pela IGF para este
efeito (papel, eMail e Web) tem vindo a aumentar nos últimos anos:

Designação

2013
Nº registos

2014
Nº registos

Evolução
2014/2013

Queixas recebidas, com origem
em diversas entidades

2.150

3.006

140%

