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Agenda 

Localização: Online – Cisco Webex  

Data: 23 de fevereiro de 2021 

Hora: 14h:00 min – 18h:00 min 

 

1. Abertura e início dos trabalhos 

1.1. Momento musical  

1.2. Pontos Prévios à ordem de trabalhos 

1.2.1.  Apresentação de um novo membro do Think Tank em 

substituição da Dra. Ana Oliveira, do Banco de Portugal, Dr. 

Gonçalo Miranda, Coordenador da área de supervisão preventiva 

do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo  

1.2.2. Aprovação da ata da reunião de  19 de janeiro de 2021  

1.2.3. Determinação do tempo para contributos para o texto da 

ata e sua estabilização   

1.2.4. Escolha do relator da ata da atual reunião   

1.2.5. Informação sobre reações às Recomendações sobre o 

Modelo de Governação do PRR e outras reações ao ThinK 

Tank  

1.2.6. Possibilidade técnica de as entidades objeto de 

comunicações do Think Tank receberem uma notificação 
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automática sempre que ocorra a publicação de novo 

conteúdo no sítio oficial.  

1.2.7. Possibilidade do Think Tank integrar elementos 

provenientes das Autoridades de Gestão (AG). 

1.2.8. Possibilidade de representação do Observatório da 

Economia e Gestão da Fraude no Think Tank.  

1.2.9. Possibilidade de representação do Tribunal de Contas 

Europeu no Think Tank.  

    

2. Fraude não detetada: Possível estudo 

2.1. Apresentação da proposta de estudo preparada pelos Professores 

Ricardo Paes Mamede e Daniel Traça  

2.2. Sua análise e decisão do grupo  

 

3. Modelo de governação do PRR: Recomendações e sua conciliação com 

texto colocado a consulta pública em 15.02.2021  

3.1. Discussão e estabilização da proposta a fazer no âmbito da consulta 

pública a decorrer até 01.03.2021, com base no documento anexo. 

Cada membro dispõe de 2 minutos para esclarecimentos ou manifestar 

a sua opinião.   

Intervalo de 15 minutos 

 

4. Estratégia de abordagem da fraude: Definição de fraude / Natureza da 

fraude / Dimensão da fraude / Causas da fraude / Avaliação da fraude / 

Propostas (continuação) 
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4.1. Enquadramento do tema NATUREZA DA FRAUDE no âmbito da 

estratégia de abordagem da fraude adotada pelo grupo e justificação 

da alteração do assunto escolhido na anterior reunião.  

4.2. Dinâmicas de grupo 

 O tema será abordado em 2 grupos; 

 Cada grupo terá um moderador; 

 Cada grupo disporá de 45 minutos para discussão interna; 

 Cada grupo disporá de 10 minutos para apresentar as suas 

conclusões; 

 O Think Tank, disporá de 10 minutos, para troca de ideias sobre as 

conclusões alcançadas; 

 Cada grupo remeterá para o correio eletrónico do Think Tank a síntese 

das suas conclusões, bem como recomendações que possam 

eventualmente ser formuladas, de modo a poderem ser conciliadas e 

sujeitas à apreciação do grupo na reunião seguinte. 

4.3. Natureza da Fraude 

4.3.1. Tipos de Fraude recorrentes 

4.3.2. Perfis de infratores 

 Que conhecimento tem o grupo desta realidade? 

 O conhecimento sobre essas tipologias de fraude e perfis de 

infratores pode ser útil para a formulação de propostas 

preventivas ou de uma estratégia antifraude? Em que medida? 

 Esse conhecimento pode relevar na avaliação do risco de 

fraude? 
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 Antecipa pertinência na formulação de alguma recomendação 

a este propósito, neste momento? Qual e em que concretos 

termos? 

Grupo 1: 

Ana Santos (MP)  

Artur Domingos (OLAF) 

Daniel Traça (Nova SBE) - Moderador 

Débora Flor (IFAP)  

Leonor Amaral (TdContas) 

Margarida Mós (NAT) 

Maria Pereira (MP) 

José Viegas Ribeiro (IGF) 

Susana Coroado (Transparência e Integridade) 

 

Grupo 2: 

Afonso Sales (PJ) 

Ana Cristina Doutor (OROC) 

Bernardo Domingos (MP)  

Gonçalo Miranda (BdPortugal) 

Hugo Lobo (IFAP)  

Sónia Setúbal (MP) 

Ricardo Paes Mamede (ISCTE-Economia)  

Ricardo Reis (IGF) 

Susana Santos (ISCTE-Sociologia) – Moderador 


