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Análise crítica do Modelo de Governação do PRR no contexto do quadro financeiro plurianual 2021-2027 

Recomendações / possíveis medidas de prevenção da fraude 

O Think Tank refletiu sobre o Modelo de Governação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no contexto do quadro financeiro 

plurianual 2021-2027, com reporte à informação disponível em outubro de 2020, não colocada em causa com a atualização resultante 

da reunião de 19.01.2021.  

Entre o mais, contata-se a existência de operações que sujeitas ao sistema de controlo formal não são sinalizadas como 

irregulares, mas que vêm a revelar-se fraudulentas em sede de investigação criminal. Não sendo possível garantir que se trate de 

uma falha de tal sistema de controlo, aquela constatação indicia que este oferece fragilidades na deteção de casos de fraude.  

Certo é que esta verificação resulta em detrimento da defesa dos interesses financeiros da UE, tanto mais que a recuperação de 

ativos nesta área é de difícil eficácia.  

Com o propósito de preventivamente salvaguardar a defesa dos interesses financeiros da União Europeia (EU) e nacionais, o grupo 

identificou um conjunto de situações potenciadores de impactos negativos e aponta possíveis medidas de prevenção da fraude, nos 

termos que resultam do quadro seguinte.   
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Situações antecipadas 
Impactos previstos Medidas de prevenção da fraude 

1. Volume significativo de recursos

financeiros adicionais a utilizar num

curto período de tempo.

Aumento da pressão sobre os sistemas de 

gestão e controlo, enfraquecendo-os. 

i. Adoção de medidas antifraude, em todas as entidades

intervenientes, com particular enfoque na prevenção de

conflito de interesses;

ii. Especificação das funções e responsabilidades de

Coordenação Técnica;

iii. Especificação dos diversos níveis de responsabilidade pela

execução e controlo dos recursos financeiros disponibilizados,

com particular importância para a salvaguarda da segregação

de funções.

2. Coexistência de vários instrumentos

de financiamento suportados em

diversos sistemas de informação não

integrados.

Possibilidade de sobreposição de apoios 

financeiros em operações semelhantes e 

dificuldade na obtenção tempestiva de 

informação. 

i. Definição clara das fronteiras entre os diversos instrumentos

financeiros;

ii. Especificação dos objetivos e metas dos investimentos a

aprovar e definição dos correspondentes indicadores;
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Situações antecipadas 
Impactos previstos Medidas de prevenção da fraude 

iii. Interoperabilidade dos sistemas de informação dos diversos

instrumentos de financiamento;

iv. Reporte transparente e atualizado dos fundos utilizados e dos

resultados alcançados.

3. Carência de recursos humanos. Grande número de operações a gerir e 

controlar por trabalhador, condiciona a 

qualidade do trabalho prestado. 

Substituição de controlos in loco por 

controlos à distância com maior dificuldade 

na deteção atempada de irregularidades / 

fraude. 

i. Atualização de competências em razão das novas formas de

atribuição e controlo dos apoios financeiros – destaca-se a

importância da definição adequada de indicadores versus

apreciação de documentos de despesa.

ii. Utilização adequada de ferramentas informáticas como

auxiliar do controlo administrativo;

iii. Reforço dos controlos físicos dentro das regras de segurança

sanitária;

Reforço dos recursos humanos das entidades com 

intervenção no sistema de gestão e controlo.

iv.
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Situações antecipadas 
Impactos previstos Medidas de prevenção da fraude 

4. Ausência de avaliação dos impactos

dos recursos financeiros atribuídos.

Dificuldade / impossibilidade da aferir a 

eficácia das operações financiadas e a 

prossecução das políticas públicas 

correspondentes. 

i. Reponderação da dimensão da Comissão Nacional de

Acompanhamento, explicitação e concretização das funções

de avaliação.

ii. Acompanhamento dos reais impactos da utilização destes

recursos públicos na implementação de políticas públicas e

não na simples monitorização da execução dos programas.




