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Equipas reforçadas na luta contra as fraudes fiscais 

 

DECISÃO 

 

Diário de Noticias, 16-02-2012 

 

O diretor nacional da Polícia Judiciária deu ordens para que as equipas 

que investigam fraudes fiscais, ao Serviço Nacional de Saúde, à 

Segurança Social e Corrupção sejam reforçadas com mais inspetores. 

 

A orientação de Almeida Rodrigues foi divulgada, ontem, internamente 

através de uma ordem de serviço. Sendo assim, o número de 

investigadores da Unidade Nacional contra a Corrupção, departamento 

que concentra este tipo de investigações, deverá registar uma subida, já 

que, com esta ordem de serviço, a Judiciária acaba por dar prioridade 

àquele tipo de crimes. 

 

Em janeiro, o ministro da Saúde disse estar “satisfeito” com a prioridade 

que os processos de inquérito aos casos suspeitos de fraude contra o 

SNS estão a ter e que é “idêntica à de crimes com presos preventivos”. 

 

Paulo Macedo disse ter conhecimento de “várias investigações” que 

estão a decorrer no Ministério Público ou, ainda, no âmbito da Polícia 

Judiciária. 

 

Sobre os números da fraude em Portugal, Paulo Macedo recordou os 

dados conhecidos e divulgados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que responsabilizam a fraude e o erro “por seis por cento dos 
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gastos em saúde”. “A fraude associada às compras será de dez por 

cento, no mínimo”, disse Paulo Macedo. 

 

A UNCC investiga, entre outras matérias, casos de megafraudes fiscais 

ao IVA, vários processos do chamado caso BPN, o inquérito ao ex-

diretor do Serviços de Informações Estratégicas e de Defesa (SIED) 

Jorge Silva Carvalho e vários processos relacionados com corrupção 

nas autarquias. 


