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ANEXO XX 

Missão e atribuições da IG do MCTES (art.º 12º do Decreto-Lei nº 214/2006, de 27 de outubro) 

Missão Atribuições 

Apreciar a legalidade e 

regularidade dos atos 

praticados pelos serviços e 

organismos do MCTES, ou 

sujeitos à tutela do 

respetivo ministro, bem 

como avaliar a sua gestão e 

os seus resultados, 

incluindo as instituições de 

ensino superior e de 

investigação científica e 

tecnológica, através do 

controlo de auditoria 

técnica, de desempenho e 

financeira. 

 

 

 Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos atos dos serviços e 

organismos do MCTES ou sujeitos à tutela do respetivo ministro e avaliar o seu 

desempenho e gestão, através da realização de ações de inspeção e de auditoria; 

 Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos serviços e 

organismos da área de atuação do MCTES, ou sujeitos à tutela do respetivo 

ministro, no quadro das responsabilidades cometidas ao Sistema de Controlo 

Interno da Administração Financeira do Estado pela Lei de Enquadramento 

Orçamental; 

 Controlar a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos de 

acordo com os objetivos definidos pelo Governo e avaliar os resultados obtidos 

em função dos meios disponíveis; 

 Desenvolver a ação disciplinar em serviços e organismos do MCTES, ou sujeitos 

à tutela do respetivo ministro, quando tal competência lhe seja cometida; 

 Exercer o controlo técnico sobre todos os serviços e organismos do MCTES, ou 

sujeitos à tutela do respetivo ministro; 

 Conceber, planear e executar inspeções, auditorias e inquéritos aos 

estabelecimentos do ensino superior em matéria técnico-pedagógica e científica; 

 Conceber, planear e executar auditorias e inspeções aos estabelecimentos do 

ensino superior em matéria de organização e gestão administrativa, financeira e 

patrimonial; 

 Conceber, planear e executar auditorias e inspeções à organização, ao 

funcionamento e ao desempenho dos serviços de ação social dos 

estabelecimentos do ensino superior; 

 Conceber, planear e executar auditorias e inspeções a serviços e organismos 

tutelados pelo MCTES em matéria de organização e de gestão administrativa, 

financeira e patrimonial; 

 Conceber, planear e executar auditorias e inspeções a entidades beneficiárias de 

financiamentos nacionais ou comunitários, em matéria de gestão administrativa, 

financeira e patrimonial; 

 Realizar auditorias e inspeções a entidades sujeitas a superintendência ou tutela 

conjunta do membro do Governo responsável pela área da ciência, tecnologia e 

ensino superior e de outros membros do Governo, em parceria com outras 

inspeções-gerais com competências relativamente a tais entidades. 

 

Fonte: www.dre.pt 
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MISSÃO E ATRIBUIÇÕES DA IG (DECRETO REGULAMENTAR Nº 81-C/2007, DE 31 DE AGOSTO) 

Missão Atribuições 

 

Apreciar a legalidade e 

regularidade dos atos 

praticados pelos serviços e 

organismos do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, 

abreviadamente designado 

por MCTES, ou sujeitos à 

tutela do respetivo 

Ministro, bem como 

avaliar a sua gestão e os 

seus resultados, incluindo 

os das instituições de 

ensino superior e de 

investigação científica e 

tecnológica, através do 

controlo de auditoria 

técnica, de desempenho 

e financeira. 

 

 

 Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos atos dos serviços e 

organismos do Ministério ou sujeitos à tutela do respetivo Ministro e avaliar o 

seu desempenho e gestão, através da realização de ações de inspeção e de 

auditoria; 

 Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos serviços e 

organismos da área de atuação do Ministério ou sujeitos à tutela do respetivo 

Ministro, no quadro das responsabilidades cometidas ao sistema de controlo 

interno da administração financeira do Estado, pela lei de enquadramento 

orçamental; 

 Controlar a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos, de 

acordo com os objetivos definidos pelo Governo e avaliar os resultados obtidos 

em função dos meios disponíveis; 

 Desenvolver a ação disciplinar em serviços e organismos do Ministério ou 

sujeitos à tutela do respetivo Ministro, podendo competir-lhe, designadamente, a 

instrução de processos, através de instrutor nomeado, independentemente da 

categoria do arguido; 

 Exercer o controlo técnico sobre todos os serviços e organismos do Ministério ou 

sujeitos à tutela do respetivo Ministro; 

 Conceber, planear e executar auditorias, inspeções e inquéritos aos 

estabelecimentos de ensino superior; 

 Conceber, planear e executar auditorias, inspeções e inquéritos à organização, ao 

funcionamento e ao desempenho dos serviços de ação social dos 

estabelecimentos de ensino superior; 

 Conceber, planear e executar auditorias, inspeções e inquéritos a serviços e 

organismos tutelados pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em 

matéria de organização e de gestão administrativa, financeira e patrimonial; 

 Conceber, planear e executar auditorias, inspeções e inquéritos a entidades 

beneficiárias de financiamentos nacionais ou comunitários atribuídos pelo 

MCTES em matéria de gestão administrativa, financeira e patrimonial; 

 Propor e instruir os processos disciplinares, inquéritos e sindicâncias, peritagens 

ou outras missões que lhe sejam superiormente determinadas; 

 Propor as medidas corretivas decorrentes da análise e avaliação realizadas, 

recomendando, nomeadamente, a adoção de soluções alternativas à gestão, ao 

funcionamento e à forma de prestação de serviços das entidades auditadas; 

 Avaliar a qualidade dos sistemas de informação de gestão, incluindo os 

indicadores de desempenho; 

 Atender e tratar as queixas dos utentes e agentes do sistema de ensino superior e 

do sistema científico e tecnológico, procedendo às necessárias averiguações. 

 

Fonte: www.dre.pt 

 


