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APRESENTAÇÃO 
 

A CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, Cooperativa de Interesse Público 

de Responsabilidade Limitada, constitui uma pessoa colectiva de tipo associativo e forma 

cooperativa que agrega o Estado e parceiros do sector cooperativo e social, visando «promover 

o fortalecimento do sector da economia social, aprofundando a cooperação entre o Estado e as 

organizações que o integram, tendo em vista estimular o seu potencial ao serviço da promoção 

do desenvolvimento sócio-económico do País» (art.º 4.1, Decreto-Lei n.º 282/2009, de 7 de 

outubro).  

Sucede, no conjunto de atribuições e competências que lhe estavam cometidas, ao INSCOOP - 

Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo, o qual foi criado, como instituto público, em 

1976, com o objetivo principal de fomentar a expansão qualitativa e quantitativa do sector 

cooperativo, zelar pela observância dos princípios cooperativos e contribuir para a coordenação 

das atividades da Administração Pública com incidência no sector cooperativo. 

Com efeito, no âmbito do PRACE - Programa de Reestruturação da Administração Central do 

Estado, o Decreto-Lei nº 211/2006, de 27 de outubro, que aprovou a lei orgânica do Ministério 

do Trabalho e da Solidariedade Social, ficou consagrada a externalização do INSCOOP. 

O n.º 2, do artigo 39º, do referido diploma estabeleceu que o Instituto António Sérgio do Sector 

Cooperativo deixaria de integrar a administração do Estado, através da aprovação de novo 

enquadramento jurídico. 

Em sequência do programa legal esquematizado, foi aprovada a reestruturação/extinção 

daquele Instituto, e a autorização para a constituição da Cooperativa António Sérgio para a 

Economia Social, com a natureza de régie cooperativa ou cooperativa de interesse público 

(Decreto-Lei n.º 282/2009, de 7 de outubro). 

A CASES foi legalmente constituída em 2010, encontrando-se, neste momento, na fase de 

implementação das suas estruturas e atividades, em consonância com o respetivo regime legal 

de enquadramento e estatutos. 

A CASES constitui uma entidade externalizada, no âmbito do MTSSS – Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social. 
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É, pois, nesta instância que se dá cumprimento à Recomendação nº 1/2009, de 22 de julho, do 

Conselho de Prevenção da Corrupção, sendo elaborado o presente plano preventivo dos riscos 

associados à corrupção. 
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I – A CASES 

 
1. Atribuições e Competências 

 

Os estatutos atualmente vigentes da CASES, que foram aprovados em 2010 e alterados em 2011, 

estabelecem as respetivas atribuições e competências (art.º 4º).  

 Assim, estão-lhe cometidos os seguintes poderes e finalidades:  

§ Incentivar a constituição de organizações da economia social, divulgando a sua 

importância no desenvolvimento das áreas de atividade e comunidades onde se 

inserem;  

§ Promover e difundir os princípios e valores prosseguidos pelas várias organizações 

da economia social;  

§ Dinamizar a atividade económica e social do sector da economia social;  

§ Fomentar o reconhecimento e capacitação institucional das organizações da 

economia social;  

§ Promover e colaborar na dinamização da formação no sector da economia social, 

nomeadamente através do reforço da qualificação dos profissionais e da 

sustentabilidade das organizações do sector;   

§ Promover o desenvolvimento de ações de divulgação do sector da economia social, 

reforçando a sua visibilidade; 

§ Promover e apoiar a realização de estudos e investigação sobre o sector da 

economia social;  

§ Promover e apoiar a realização de prémios;  

§ Promover e colaborar com as instituições representativas das várias organizações 

do sector da economia social, assim como com instituições públicas e privadas, na 

prestação de apoio técnico, nos domínios, fiscal, legal e financeiro;  

§ Promover a criação de parcerias entre as organizações da economia social, agentes 

locais e redes sociais capazes de gerar novas dinâmicas no território;  

§ Celebrar acordos de cooperação e protocolos com entidades públicas e privadas de 

âmbito nacional e internacional;  
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§ Emitir pareceres e pronunciar-se sobre propostas de legislação relativas ao sector 

da economia social; 

§ Colaborar com organismos oficiais ligados à estatística para a obtenção e 

fornecimento de dados de interesse mútuo referentes ao sector da economia social, 

promovendo um maior conhecimento do sector; 

§ Participar nos conselhos, comissões ou grupos de trabalho nacionais ou 

internacionais com ligação ou interesse para o sector da economia social.  

§ Organizar e manter atualizada uma biblioteca sobre temas da economia social.  

§ Fiscalizar a utilização da forma cooperativa, com respeito pelos princípios e normas 

relativos à sua constituição e funcionamento;  

§ Credenciar as cooperativas e suas organizações de grau superior para os efeitos 

previstos na legislação cooperativa, emitindo a respetiva credencial comprovativa 

da legal constituição e regular funcionamento das cooperativas;  

§ Requerer, através do Ministério Público, junto do tribunal competente, a dissolução 

das cooperativas que não respeitem, no seu funcionamento, os princípios 

cooperativos, que utilizem sistematicamente meios ilícitos para a prossecução do 

seu objecto e que recorram à forma de cooperativa para alcançar indevidamente 

benefícios fiscais;  

§ Requerer, junto do serviço do registo competente, o procedimento administrativo 

de dissolução das cooperativas cuja atividade não coincida com o objeto expresso 

nos estatutos;  

§ Recolher os elementos referentes às cooperativas ou organizações do sector 

cooperativo que permitam manter atualizados todos os dados que se lhes referem, 

quanto à sua constituição, legalização, eventuais alterações e atividades. 

 
2. Membros 

 

A CASES agrega o Estado e seis organizações pertencentes ao sector cooperativo e social, a 

saber: 

ü ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

ü CONFECOOP – Confederação Cooperativa Portuguesa, C.C.R.L.  
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ü CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola 

de Portugal, C.C.R.L. 

ü CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade 

ü UMP – União das Misericórdias Portuguesas 

ü UMP – União das Mutualidades Portuguesas  

 

 

Os órgãos sociais da CASES compreendem a assembleia geral, o conselho fiscal e a direção. 

Junto da assembleia geral poderá funcionar também uma Comissão de Acompanhamento das 

atividades da Cooperativa, com competências para emissão de pareceres não vinculativos e 

formulação de propostas nas matérias da competência da assembleia geral. 

Os titulares dos órgãos sociais são os seguintes: 

MESA DA ASSEMBLEIA - GERAL 

Presidente – Francisco João Bernardino da Silva (CONFAGRI) 

Vice-Presidente – Paulo Gravato (UMP – Misericórdias) 

Secretário – Marco Domingues (ANIMAR) 

DIREÇÃO 

Presidente – Eduardo Manuel Fernandes Graça (Estado) 

Vice-Presidente – Carla Maria Ferreira Pinto (Estado) 

Vogal n/ Executivo – Eleutério Alves (CNIS) 

CONSELHO FISCAL 

Presidente – Luís Alberto Silva (UMP - Mutualidades) 

Vogal – Victor Manuel Leitão Ladeiro (Auren Auditores & Associados, SRCO, SA) 

Vogal – Jerónimo Teixeira (CONFECOOP) 

3. Órgãos Sociais 
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A organização interna da CASES é constituída pelas seguintes estruturas funcionais: 

• Secretaria-Geral, que engloba o/a: 

Ø Secretário/a-Geral; 

Ø Gabinete de Apoio, Comunicação e Imagem (GACI); 

Ø Gabinete Financeiro, de Organização e Recursos Humanos (GFORH); 

Ø Gabinete de Informática e Tecnologias de Informação (GITI); 

• Departamento de Relações Institucionais, Estudos e Prospetiva (DRIEP), que engloba a 

Casa António Sérgio (CAS); 

• Departamento de Credenciação e Estatística (DCE); 

• Departamento de Instrumentos Financeiros (DIF); 

• Departamento de Empreendedorismo e Inovação Social (DEIS); 

• Departamento de Formação e Capacitação (DFC); 

• Delegações Regionais (DEL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estrutura Organizacional 

5. Organograma 
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II – PRINCÍPIOS ÉTICO-JURÍDICOS 

Os diversos agentes intervenientes nas atividades legalmente prosseguidas pela CASES estão 

vinculados, designadamente, aos princípios e regras ético-jurídicas subsequentes:  

• Integridade e idoneidade moral;  

• Atitude profissional; 

• Comportamento profissional transparente;  

• Eticidade no desempenho; 

• Responsabilidade social pública; 

• Consideração ética nas ações;  

• Responsabilidade social;  

• Reflexão decisional; 

• Compatibilidade de interesses; 

• Isenção e objetividade; 

• Legalidade de actuação; 

• Igualdade e não discriminação; 

• Publicitação e abertura. 

Os princípios ético-jurídicos estão indicados de forma expressa a todos os colaboradores da 

CASES, designadamente através de instrumentos específicos que procuram intervir de forma 

preventiva na gestão do risco de fraude e corrupção, traduzindo-se na existência de uma política 

de sensibilização abrangente, que promove o desenvolvimento de uma cultura ética: 

- Regulamento Interno da CASES; 

- Código de Ética e de Conduta da CASES; 

- Manual de Procedimentos para cada departamento; 

- Declaração de política antifraude; 

- Declaração de conflitos de interesse no âmbito da Recomendação do PO ISE, assinada pelos 

intervenientes diretos das operações objeto de financiamento, prevendo-se que esta seja 

extensível a todos os colaboradores, no sentido de acautelar situações de eventual conflito entre 
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os seus deveres e os respetivos interesses particulares de natureza comercial, financeira, 

empresarial e lúdica. Esta medida visa proteger o interesse público e a transparência da 

atividade desenvolvida e a salvaguarda do uso indevido de informações obtidas no exercício das 

funções públicas para fins privados. 
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III – PERFIL DE RISCOS CORRUPTIVOS 

 
Os riscos associados à corrupção na CASES presumem-se de índice pouco elevado, atendendo, 

não só à expressão económico-financeira das atividades que lhe estão cometidas, bem como à 

estrutura de recursos humanos existentes. 
 

No que respeita às unidades orgânico-funcionais existentes, há que estabelecer o seguinte perfil 

identificativo, realçando as atividades que integram potencialmente maiores riscos. 
 

1. SECRETARIA-GERAL 

 

1. MISSÃO: assegurar o apoio técnico à direção da CASES, permitindo uma mais eficaz e 

eficiente articulação com os restantes órgãos sociais e estruturas intermédias, através da 

coordenação das atividades de gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais, das 

tecnologias de informação e da comunicação institucional. 

 

2. ATRIBUIÇÕES 

• Apoiar o funcionamento dos órgãos sociais da CASES;  

• Colaborar na execução dos projetos sob gestão da direção; 

• Coordenar e apoiar as atividades desenvolvidas pelo GACI, GFORH e pelo GITI; 

• Promover a Igualdade de Género e Cidadania. 

 

3. ATIVIDADES: coordenação, apoio, edição e promoção institucional 
 
 
4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL BAIXO DE OCORRÊNCIA 
 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Falta de manuais de procedimentos; 

• Existência de situações de impedimento; 

• Falta de transparência nos procedimentos. 

 

5. RESPONSÁVEL: Cátia Cohen  
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1.1 GABINETE DE APOIO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

 

1. MISSÃO: organizar os serviços de apoio aos órgãos sociais, apoiar a gestão dos recursos 

humanos, gerir e promover a comunicação e a imagem institucionais. 

 

2. ATRIBUIÇÕES 

• Executar as tarefas de secretariado da direção; 

• Assegurar e apoiar a organização de reuniões, conferências e outras iniciativas 

promovidas pela Direção; 

• Executar as tarefas de gestão do expediente e da frota; 

• Executar as tarefas de apoio ao funcionamento do CNES. 

• Desenvolver um Plano de Comunicação que promova a CASES e os seus parceiros; 

• Alimentar o sítio da CASES e respetivas redes sociais; 

• Desenvolvimento das atividades inerentes ao Portal ZOOM – Mais Próximo da 

Economia Social; 

3. ATIVIDADES: relações públicas e institucionais 

4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL BAIXO DE OCORRÊNCIA 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Atendimento injustificadamente diferenciado; 

• Existência de situações de impedimento; 

• Falta de transparência nos procedimentos. 

 

5. RESPONSÁVEL: Cátia Cohen, João Melo e Teresa Lucas  
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1.2 GABINETE FINANCEIRO, DE ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 

1. MISSÃO: promover a modernização e gestão organizacional nas áreas de recursos humanos, 

contratação pública, instrumentos de gestão financeira, expediente e arquivos. 

2. ATRIBUIÇÕES 

• Assegurar a gestão dos recursos humanos; 

•  Assegurar a gestão orçamental, financeira e patrimonial; 

•  Coordenar a aplicação do Regulamento Interno; 

•  Realizar os procedimentos contabilísticos e dar cumprimento às obrigações fiscais. 

 
3. ATIVIDADES: gestão orçamental e financeira, recursos humanos e património  
 
 
4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL TENDENCIALMENTE BAIXO DE OCORRÊNCIA 
 

• Favorecimento pessoal de trabalhadores; 

• Conflito de interesses; 

• Utilização inadequada de instrumentos simplificados de contratação pública; 

• Suscetibilidade de tratamento diferenciado na contratação pública; 

• Existência de situações de impedimento; 

• Risco de acesso indevido às informações do pessoal e quebra do sigilo; 

• Risco de falhas no registo das bases de dados do pessoal; 

• Despesas objeto de inadequada classificação económica, centro de custos e analítica; 

• Deficiente controlo dos compromissos assumidos e das dotações orçamentais 

disponíveis; 

• Risco de falhas na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos de natureza 

financeira; 

• Erros de soma e de transposição de saldos nos mapas de prestação de contas; 

• Risco do deficiente processamento das remunerações e outros abonos; 

• Risco de afetação da qualidade da prestação de contas e da informação contabilística; 

• Risco de deficiente qualidade da informação financeira prestada a entidades externas.   

 

5. RESPONSÁVEL: Cátia Cohen e Paulo Barreiros 
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1.3 GABINETE DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

 

1. MISSÃO: gerir o sistema informático e apoiar os/as utilizadores/as no uso corrente das 

tecnologias de comunicação e informação. 
 

2. ATRIBUIÇÕES 

• Gerir os sistemas de informação; 
• Gerir os equipamentos informáticos. 

 
3. ATIVIDADES: aquisição de equipamento e/ou informático/ apoio interno 
 

 
4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL BAIXO DE OCORRÊNCIA 
 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Atendimento interno privilegiador; 

• Existência de situações de impedimento; 

• Risco de perda, modificação ou adulteração de informação por intrusão; 

• Risco de interrupção de serviço contínuo e consequente perda de informação; 

• Falta de transparência nos procedimentos. 

 

5. RESPONSÁVEL: Cátia Cohen e José Moita  
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2. DEPARTAMENTO JURÍDICO, AUDITORIA E QUALIDADE 

 
1. MISSÃO: prestar apoio jurídico e desenvolver o sistema de controlo interno e de qualidade 

 

2. ATRIBUIÇÕES 

• Assegurar os serviços de consulta jurídica externa; 

• Assegurar os serviços de consulta jurídica interna; 

• Realizar estudos e trabalhos jurídicos; 

• Prestar apoio jurídico às entidades associadas; 

• Desenvolvimento e implementação do sistema de auditoria interna e de gestão da 

qualidade. 

3. ATIVIDADES: serviço jurídico, auditoria e qualidade 
 
 
4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL BAIXO DE OCORRÊNCIA 

 
 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Aconselhamento injustificadamente diferenciado; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Existência de situações de impedimento; 

• Planeamento deficiente dos procedimentos, obstando a que sejam assegurados prazos 

legais; 

• Admissão nos procedimentos de entidades com impedimentos; 

• Falta de transparência nos procedimentos. 

 

5.  RESPONSÁVEL – Eduardo Graça 
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3. DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, ESTUDOS E PROSPETIVA 

 
1. MISSÃO: garantir o apoio técnico às atividades de cooperação institucional, realizar estudos 

e análises prospetivas e coordenar a Casa António Sérgio.  

 

2. ATRIBUIÇÕES 

• Cooperar com outros serviços, organismos e entidades, nacionais e internacionais, 

tendo em vista a realização de ações conjuntas na área da economia social; 

• Prestar apoio ao CNES;  

• Apoiar tecnicamente o Júri do Prémio “Cooperação e Solidariedade – António Sérgio”; 

• Promover e divulgar estudos e atividades de reflexão na área da economia social; 

• Coordenar a Casa António Sérgio 

 
3. ATIVIDADES: relações internacionais e estudos 
 
4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL BAIXO DE OCORRÊNCIA 
 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Risco de promoção inadequada da imagem da instituição; 

• Atendimento injustificadamente diferenciado; 

• Existência de situações de impedimento; 

• Falta de transparência nos procedimentos. 

 

5. RESPONSÁVEL: João Salazar Leite  
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3.1 CASA ANTÓNIO SÉRGIO 

 

1. MISSÃO: organizar e manter atualizada a biblioteca sobre temas da economia social e realizar 

atividades de dinamização cultural. 
 

2. Atribuições 

• Preservar e divulgar a obra de António Sérgio; 

• Elaboração e desenvolvimento de um plano de dinamização.  
 

3. Atividades: dinamização cultural e biblioteca 
 

4. Riscos associados: nível Baixo de ocorrência 
 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Atendimento injustificadamente diferenciado; 

• Existência de situações de impedimento; 

• Falta de transparência nos procedimentos; 

• Risco de deterioração dos documentos causados pela ação humana, e de sinistros 

naturais e de natureza ambiental.  

 

5. Responsável: João Salazar Leite  
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4. DEPARTAMENTO DE CREDENCIAÇÃO E ESTATÍSTICA  

 

1. MISSÃO: assegurar a credenciação das cooperativas e produzir e divulgar informação 

estatística do setor. 

 

2. ATRIBUIÇÕES 

• Credenciar as cooperativas e preparar medidas de modernização administrativa; 

• Atualizar a Central de Balanços; 

• Desenvolver o Observatório da Economia Social Portuguesa; 

• Promover o desenvolvimento da CSES e sua respetiva divulgação, em parceria com o 

INE. 

 

3. ATIVIDADES: credenciação e estudos técnicos. 
 
 
4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL BAIXO DE OCORRÊNCIA 

 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Existência de situações de impedimento; 

• Suscetibilidade de tratamento diferenciado das cooperativas; 

• Análise superficial dos processos constitutivos;  

• Falta de regulamento de emissão de credenciais;  

• Decisão individual na credenciação; 

• Risco e ineficiência da formação; 

• Falta de transparência nos procedimentos. 

 

5. RESPONSÁVEL: Eduardo Graça 
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5. DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

1. MISSÃO: efetuar a gestão dos instrumentos financeiros, designadamente o Programa 

Nacional de Microcrédito, o Social Investe e outros instrumentos financeiros adaptados ao setor 

da Economia Social. 

 

2. ATRIBUIÇÕES: 

• Executar o Protocolo celebrado entre o IEFP e a CASES, no que respeita à 

operacionalização do Programa Nacional de Microcrédito (PNM); 

•  Desenvolver uma estratégia de comunicação do PNM; 

• Desenvolver ações de formação e de sensibilização no âmbito do PNM; 

• Gerir os instrumentos financeiros destinados ao setor da economia social. 

 

3. ATIVIDADES: análise técnica e validação de projetos e de entidades para acesso a linhas de 
crédito.  
 
 
4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL BAIXO DE OCORRÊNCIA 

 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Análise negligente do enquadramento das candidaturas a apoios financeiros; 

• Falta de manuais de procedimentos; 

• Existência de situações de impedimento. 

 

5. RESPONSÁVEL: António Curto 
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6. DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL 

 

1. MISSÃO: promover o empreendedorismo e inovação social através da conceção, execução e 

desenvolvimento de atividades, projetos ou iniciativas que privilegiem o aparecimento de novas 

respostas sociais ou implementação de serviços inovadores.  

 

2. ATRIBUIÇÕES: 

• Gerir o COOPJOVEM ao abrigo da Garantia Jovem;  

• Implementar e desenvolver programas de empreendedorismo e inovação social; 

• Promover a partilha de boas práticas em empreendedorismo e inovação social; 

• Divulgar e disponibilizar informações e instrumentos de apoio ao empreendedorismo e 

inovação social. 

 

3. ATIVIDADES: apoios financeiros, análise e avaliação de projetos.  
 
 
4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL TENDENCIALMENTE BAIXO DE OCORRÊNCIA 

 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Análise negligente do enquadramento das candidaturas a apoios financeiros; 

• Conflito de interesses dos colaboradores com responsabilidade pela análise de 

candidaturas; 

• Processo de verificações de gestão incompleto ou desadequado; 

• Falta de manuais de procedimentos; 

• Existência de situações de impedimento. 

 

5. RESPONSÁVEL: Filipe Costinha 
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7. DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 
1. MISSÃO: desenvolver programas de formação e qualificação no âmbito do setor da economia 

social e promover o reforço da capacitação institucional das organizações.  

 

2. ATRIBUIÇÕES: 

• Desenvolver o programa de formação de apoio à gestão e modernização do setor da 

economia social; 

• Desenvolver o programa de apoio à capacitação institucional das organizações da 

economia social; 

• Promover ações de formação em empreendedorismo e inovação social; 

• Promover a realização de formação superior em economia social, empreendedorismo e 

inovação social. 

 

3. ATIVIDADES: formação e capacitação.  
 
 
4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL BAIXO DE OCORRÊNCIA 

 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Falta de manuais de procedimentos; 

• Existência de situações de impedimento; 

• Exclusão ou privilégio no processo de seleção de formadores e formandos. 

 

5. RESPONSÁVEL: Eduardo Graça e Carla Pinto 
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8. DELEGAÇÕES REGIONAIS (NORTE E MADEIRA) 

 
1. MISSÃO: compete assegurar o apoio técnico-administrativo aos programas e projetos 

desenvolvidos pela CASES e outras atividades que devam ser prosseguidas no âmbito regional e 

local, sob a coordenação dos serviços centrais. 

 

2. ATRIBUIÇÕES: 

• Apoiar regionalmente os programas e outras iniciativas sob a gestão da CASES; 

• Prestar informações no âmbito da economia social, empreendedorismo e inovação 

social. 

 

3. ATIVIDADES: apoios financeiros, análise e avaliação de projetos.  
 
 
4. RISCOS ASSOCIADOS: NÍVEL BAIXO DE OCORRÊNCIA 

 

• Conhecimento pessoal de interessados; 

• Oferecimentos ilegais; 

• Análise negligente do enquadramento das candidaturas a apoios financeiros; 

• Falta de manuais de procedimentos; 

• Existência de situações de impedimento. 

 

5. RESPONSÁVEL: Eduardo Graça e Carla Pinto 
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IV – PREVENÇÃO DE RISCOS CORRUPTIVOS 

 

De forma a obviar os riscos atrás enunciados, cumpre esquematizar diversas medidas 

conducentes à sua eliminação, como sejam, entre outras: 

• Medida 1 - Promoção, entre todos os agentes internos, de mecanismos culturais de 

responsabilidade, conducentes à interiorização de comportamentos éticos e 

deontologicamente relevantes; 

• Medida 2 - Assegurar um regime comum de vinculação a deveres de denúncia de 

situações irregulares; 

• Medida 3 - Intervenção e discussão coletiva nos procedimentos de decisão, 

designadamente, através de encontros ou outras formas de participação/comunicação 

coletivas; 

• Medida 4 - Definição de regras internas, objetivas e claras, dos procedimentos; 

• Medida 5 - Adoção de mecanismos de controlo interno, mediante a realização de 

supervisão e auditorias com regularidade; 

• Medida 6 - Adequada divulgação dos mecanismos internos de tratamento de processos; 

• Medida 7 - Divulgação interna, pela/s forma/s mais adequada/s dos princípios ético-

jurídicos inerentes aos procedimentos a executar; 

• Medida 8 - Publicitação das decisões materialmente controversas; 

• Medida 9 - Ações internas de informação, formação e compreensão do fenómeno 

corruptivo e conexos; 

• Medida 10 - Inibição de recebimento de ofertas, salvo as de mera cortesia ou valor 

simbólico, ou de qualquer outra vantagem objetiva e legalmente inadequada; 

• Medida 11 - Suscitar, em todos os agentes, a devida utilização dos recursos e 

instrumentos públicos disponíveis.  
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V – CONTROLO DO PLANO 

 

A direção procede ao controlo periódico no sentido de verificar se está a ser assegurado o 

cumprimento do plano e os seus efeitos práticos.  

O controlo do presente plano, e a sua atualização, deve ser efetuado por todos os 

intervenientes, no respeito pelos princípios éticos anteriormente enunciados.  

A revisão e a validação anuais devem constar de relatório de execução a elaborar por cada um 

dos departamentos envolvidos, em formulário para o efeito, preparado pelo DJAQ.  

Para além das revisões, validações e atualizações acima indicadas, os responsáveis devem 

informar a direção sempre que surjam riscos elevados que importe prevenir.    

A par dos instrumentos de prevenção de riscos corruptivos já apresentados, e no âmbito das 

ações de controlo e acompanhamento do Plano, a CASES desenvolve instrumentos de controlo 

adicionais que visam garantir uma adequada gestão de riscos, designadamente a atividade de 

auditoria interna. De facto, consciente da importância da existência de mecanismos de 

monitorização interna e de supervisão eficazes e eficientes, suscetíveis de assegurar que os 

procedimentos instituídos são efetivamente implementados e de garantir a adoção das 

melhores práticas, a CASES programa e executa atividades de auditoria interna. No processo de 

gestão do risco, o papel da auditoria interna é fornecer segurança objetiva acerca da eficácia 

das atividades de gestão do risco, contribuir para assegurar que os riscos da atividade estão a 

ser geridos de forma apropriada e que os sistemas de gestão e controlo interno estão a funcionar 

eficazmente. 

A existência dos instrumentos de gestão identificados permite inferir que a CASES está munida 

de meios que lhe permitem gerir atempadamente potenciais riscos de fraude e, desta forma, 

garantir um nível tolerável de exposição ao risco. 

 


