
PrevençãodaCorrupção
vai aocentrodopoder
mas semministros

Presidência doConselho
deMinistros organiza
seminário compresidente
doTribunaldeContas
edirector daOCDE

Nãoestá prevista a presença do pri
meiro ministro nemde outros go
vernantes além da ministra Maria
Manuel Leitão Marques e do seu se
cretáriodeEstadoTiagoAntunes os
anfitriões mas o encontrosobrepre
venção da corrupção que se realiza
hoje na Presidência do Conselho de
Ministros PCM quer atingir ocentro
do poder Não todo apenas aquele
que supostamente émenospartida
rizado assecretarias gerais de todos
osministériose a cúpulada adminis
tração do Estado assimcomo o Ins
tituto Nacional de Estatística INE
Serviçode Informações eSegurança
SIS Comissões de Coordenação e
DesenvolvimentoRegional CCDR e
as direcções regionais
QualificaroApoioaoCentrodoGo

verno é o título escolhido pela PCM
para aquilo aque chama seminário
mas é idêntico às visitas pedagógi
cas queoConselhodePrevenção da
Corrupção CPC temfeito a grandes
instituiçõespúblicas para sensibilizar
para as boaspráticasna administra
ção pública Aliás a ideia surgiu as
sim aPCMviunoPÚBLICOodesafio
feito pelo assessor da presidente da
Câmara deSetúbal durante umades
tas visitas e decidiu não só aceitá lo
como ir mais longe
Para isso convidouodirectorpara

a Governança Pública da Organiza

ção para a Cooperação e Desenvol
vimentoEconómico OCDE Marcos
Bonturi para apresentar neste en
contro os mais recentes Objectivos
ModeloseTendências desenvolvidos
internacionalmente a propósito da
actividadedos centros deGoverno
Desta vez o Conselho de Preven

çãodaCorrupção será representado
aomais alto nível pelopresidente do
Tribunal deContas e dopróprioCPC
Vítor Caldeira cuja intervenção vai
abordaraperspectivadeste organis
mo sobre os Centros do Governo ea
PromoçãodaTransparência
Aabertura do seminário estáa car

go da ministra da Presidência e da
ModernizaçãoAdministrativa Maria
Manuel LeitãoMarques encerran
do o evento o secretário de Estado
da PCM Tiago Antunes Pelo meio
deverá haver um período para per
guntas e respostas como é habitual
nas visitas pedagógicas do CPC
O seminário realiza se na sededa

PCM uma vez que a sua secretaria
geral presta apoio administrativo
ao centro do Governo designada
mente ao funcionamento do Con
selho de Ministros e à actividade
do primeiro ministro e demais
membros do Governo compreen
didos na Presidência do Conselho
de Ministros auxiliando os nos
seus processos de decisão e exe
cução justifica a nota da PCM
Para o eventoforamconvidadas as

secretarias gerais de todososminis
térios bem como as múltiplas enti
dadespúblicas às quais a secretaria
geral daPCMpresta apoio logístico
e administrativo como o INE SIS
Biblioteca Nacional CCDR e direc
ções regionais
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