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1. A autoridade de gestão

Apoio logístico e 
administrativo 

assegurado pela 
SG-MTSSS

Competências
da Autoridade de Gestão:

 Gestão
 Acompanhamento
 Execução

Comissão Diretiva

9 Unidades

78 colaboradores

Lisboa e Porto

4 Equipas de Projeto
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1. A autoridade de gestão

 Dotação Financeira do Fundo Social Europeu (FSE):

 2.217 M€.

 Objetivos temáticos do Portugal 2020:

 Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores;

 Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação.

 Contributo para as metas constantes na UE 2020:

 Redução de, pelo menos, 200 mil pessoas em situação de pobreza;

 Aumento da taxa de emprego da população dos 20 aos 64 para os 75%.

Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
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1. A autoridade de gestão

 Dotação Financeira do Fundo Europeu de Apoio a Carenciados (FEAC)

 177 M€.

 Objetivo:

Dar resposta às formas mais acentuadas de pobreza, através do apoio alimentar e do fornecimento de

bens de primeira necessidade, bem como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento

complementares, com vista à promoção da inclusão social.

 Contributo para as metas constantes na Estratégia Europa 2020:

 Redução de, pelo menos, 200 mil pessoas em situação de pobreza.

Programa Operacional de Apoio aos Mais Carenciados
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Integridade; Confiança; Inovação

Visão

Missão
Apoiar ações que promovam maior inclusão social 
e melhor emprego em Portugal 

Ser um parceiro decisivo e de confiança para um 
Portugal mais inclusivo, com mais e melhores empregos

Acreditamos no valor das pessoas
Lema:

Valores

2. A estratégia antifraude
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 Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas necessárias para proteger os interesses financeiros

da União Europeia, através da prevenção, deteção e correção de irregularidades e fraudes;

 Os sistemas de gestão e controlo das Autoridades de Gestão devem assegurar a prevenção, deteção e

correção de irregularidades, incluindo fraudes, e a recuperação de montantes indevidamente pagos;

 As Autoridades de Gestão devem estabelecer medidas antifraude eficazes e proporcionadas, tendo em

consideração os riscos identificados.

2. A estratégia antifraude
Obrigações das Autoridades de Gestão
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 A Autoridade de Gestão estabeleceu os pilares da sua estratégia antifraude e do processo de gestão de

risco, designadamente de fraude, escorada nas orientações emanadas pela:

 Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. (Norma n.º 4/AD&C/2014, de 2015/04/23);

 Comissão Europeia (“Guidance for Member States and Programme Authorities on fraud risk

assessment and effective and proportionate anti-fraud measures” - EGESIF_14-0021-00, de

2014/06/16).

 Os princípios e procedimentos inerentes à estratégia antifraude e ao processo de gestão do risco

encontram-se definidos nas Descrições de Sistemas de Gestão e Controlo e Manuais de Procedimentos de

cada um dos Programas.

2. A estratégia antifraude
Obrigações das Autoridades de Gestão
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2. A estratégia antifraude
Principais Instrumentos

 Carta de Missão e Valores

 Declaração da Política Antifraude

 Código de Ética e de Conduta (CEC)

 Declaração de Conflitos de Interesse

 Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG)

 Meios de Reporte de Denúncias de Suspeitas de Fraude

 Plano de Formação

 Meios de Divulgação
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 Define a Missão, Visão, Lema e Valores.

 Expressa a vontade da Comissão Diretiva de alcançar um elevado nível ético, com vista à melhor

prossecução do interesse público.

 A Comissão Diretiva convidou todos os colaboradores a participar na definição da missão, visão e valores.

 A missão, visão, lema e valores da Autoridade de Gestão resultaram das ideias partilhadas pelos

colaboradores.

 Aprovada em 2015/06/18 (e revista em 2016/05/05).

2. A estratégia antifraude
Carta de Missão e Valores
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 Formaliza e exprime, a nível interno e externo, a posição oficial da Comissão Diretiva no que concerne à

fraude e à corrupção.

 No exercício das suas atividades, a Autoridade de Gestão pretende ser vista como agente ativo no

combate à fraude e corrupção, levando todos os colaboradores a partilharem deste compromisso.

 A Comissão Diretiva compromete-se a manter elevados padrões jurídicos, éticos e morais, bem como a

respeitar os princípios de integridade, objetividade e honestidade.

 Corresponde a uma recomendação da Comissão Europeia (de natureza facultativa).

 Aprovada em 2015/06/18 (e revista em 2016/05/05).

2. A estratégia antifraude
Declaração de Política Antifraude
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 Tem por base os princípios éticos previstos na Carta Ética da

Administração Pública.

 Estabelece os princípios éticos e as normas de conduta que

orientam a missão do PO ISE e do PO APMC.

 Abrange o conflito de interesses e integra a Declaração de

Conflitos de Interesse.

 Abrange a denúncia e reporte de suspeitas de fraude,

nomeadamente as praticadas por colaboradores.

 Aprovado em 2015/06/18 (e revisto em 2016/05/05).

2. A estratégia antifraude
Código de Ética e de Conduta (CEC)
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 Promove a divulgação, a aplicação e o cumprimento do CEC;

 Zela pela existência de um sistema adequado de controlo interno do cumprimento do CEC;

 Apresenta à Comissão Diretiva propostas de revisão do CEC, sempre que tal considere aconselhável;

 Aprecia as declarações de conflitos de interesse apresentadas pelos colaboradores e garante a necessária

confidencialidade da informação declarada;

 Analisa as questões que suscitem problemas éticos e de conduta no âmbito da atuação e relação, interna

e externa, dos colaboradores, e emite, com independência e confidencialidade, as necessárias

recomendações e decisões;

2. A estratégia antifraude
Responsável pela aplicação do CEC
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 Analisa e emite decisões no que respeita à participação dos colaboradores em seminários ou entrevistas,

bem como à publicação de artigos de opinião, sempre que estas matérias possam relacionar-se com a

atividade do PO ISE e do PO APMC ou ter impacto na sua imagem pública;

 Solicita parecer à Comissão Diretiva, sempre que considere necessário, sobre as matérias relativamente às

quais tenha que emitir recomendações ou decisões;

 Recebe e trata as denúncias relacionadas com alegados atos incorretos, irregulares ou infrações dos

colaboradores ao preceituado no CEC;

 Efetua, no final de cada ano civil, o balanço das atividades desenvolvidas no ano em termos de aplicação

do CEC, de forma a permitir a incorporação desta informação na avaliação anual do risco.

2. A estratégia antifraude
Responsável pela aplicação do CEC



Evento “Valores criam Valor” - 2016/05/19
- Apresentação, entrega e adesão simbólica ao CEC -
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2. A estratégia antifraude
Apresentação do CEC
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2. A estratégia antifraude
Formalização das Declarações

 Nos meses de junho e julho de 2016 foram assinadas por todos

os colaboradores as Declarações de Adesão ao CEC e as

Declarações de Conflitos de Interesse.

 As Declarações de Conflitos de Interesse foram apreciadas pelo

responsável pelo cumprimento do CEC.

 Em fevereiro de 2021 a Autoridade de Gestão convidou todos os

seus colaboradores a renovar a adesão ao CEC e a atualizar a

Declaração de Conflitos de Interesse.
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 Estabelece as disposições internas para a gestão do risco, incluindo de

fraude.

 Conjuga as orientações da Comissão Europeia com as recomendações
do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC).

 O 1.º Plano foi aprovado em 2015/06/18, apenas com a identificação
dos riscos de fraude e controlos previstos, dado que a atividade
operacional do PO ISE e do PO APMC não era ainda relevante.

 O Plano foi revisto em 2016/05/05 e 2017/11/07, em resultado dos
exercícios de avaliação do risco de gestão, incluindo de fraude,
realizados nesses anos;

 Os exercícios de avaliação estão suportados em Relatórios de Execução
dos PPRG e em Relatórios de Avaliação do Risco.

2. A estratégia antifraude
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG)
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 De acordo com o previsto no CEC, os colaboradores da Autoridade de Gestão têm o dever legal de

denunciar qualquer caso de suspeita de fraude de que tenham conhecimento.

 Os meios a utilizar para efeitos de denúncias de suspeitas de fraude encontram-se identificados no CEC e

nos Manuais de Procedimentos do PO ISE e do PO APMC.

 Quando efetuadas por colaboradores, as denúncias devem ser formalizadas por escrito e apresentadas ao

superior hierárquico.

 As denúncias provenientes do exterior podem ser dirigidas para a caixa de correio eletrónico institucional

dos Programas (geral@poise.portugal2020.pt e geral@poapmc.portugal2020.pt) ou instruídas através do

formulário de denúncias eletrónico, disponível nos sites da AG.

2. A estratégia antifraude
Meios de reporte de denúncias de suspeitas de fraude

mailto:geral@poise.portugal2020.pt
mailto:geral@poapmc.portugal2020.pt


Cofinanciado por:

19

 A formação constitui uma parte essencial da prevenção e deteção da fraude.

 A Autoridade de Gestão inclui nos seus planos de formação ações dirigidas a todos os colaboradores que

incidem sobre os domínios da ética e da fraude, com vista a:

 Promover uma cultura antifraude transversal a toda a organização;

 Sensibilizar todos os colaboradores sobre as questões de ética, conduta e integridade, bem como

das consequências da participação em atividades que possam colocar em causa a sua integridade;

 Dotar os colaboradores das ferramentas necessárias que permitam identificar os sinais de alerta

de fraude e assegurar que estão conscientes dos mecanismos de comunicação de fraude.

2. A estratégia antifraude
Plano de Formação
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 Reuniões com o Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC), em maio de 2015 e em outubro de 2016;

 Ação de formação subordinada ao tema “Gestão do Risco”, realizada em fevereiro de 2016, na qual

estiverem presentes a Comissão Diretiva, os secretários técnicos e coordenadores de todas as unidades

orgânicas e assessorias;

 Ações de formação subordinada ao tema “Ética, Gestão Pública e Prevenção de Corrupção”,

desenvolvidas pelo CPC, em novembro de 2016 e primeiro trimestre de 2017, envolvendo a Comissão

Diretiva, bem como todos os dirigentes e colaboradores da Autoridade de Gestão;

 Emissão de recomendações aos beneficiários e stakeholders, no sentido de dar a conhecer o

posicionamento da Autoridade de Gestão em matéria de prevenção e deteção do fenómeno da fraude,

bem como a sua estratégia antifraude.

2. A estratégia antifraude
Plano de Formação
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SitesIntranet

www.poise.portugal2020.pt

2. A estratégia antifraude
Meios de Divulgação

www.poapmc.portugal2020.pt

http://www.poise.portugal2020.pt/
http://poise.portugal2020.pt/estrategia-antifraude
http://poise.portugal2020.pt/estrategia-antifraude
http://poapmc.portugal2020.pt/estrategia-antifraude
http://poapmc.portugal2020.pt/estrategia-antifraude
http://www.poapmc.portugal2020.pt/
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3. Os desafios atuais

 Lançar um “QUIZ sobre o CEC” no decurso do próximo mês de junho, que será aplicado a todos os

colaboradores, internos e externos;

 Reforçar os pilares e compromissos assumidos no âmbito da estratégia antifraude, num contexto de

dotação insuficiente de recursos humanos internos e da necessidade de concentrar esforços na atividade

operacional da Autoridade de Gestão, a fim de alcançar as metas definidas no quadro desempenho;

 Acompanhar, de forma próxima e articulada, a entidade externa contratada para realizar os exercícios de

avaliação de risco da Autoridade de Gestão e finalizar a avaliação dos anos 2019 e 2020 até ao final deste

primeiro semestre de 2021;

 Promover novas ações de sensibilização nos domínios da ética, da integridade e do combate à corrupção,

com o intuito de manter vivo e firme o compromisso de ser agente ativo no combate à fraude e à

corrupção, levando todos os colaboradores a partilharem deste compromisso.



Obrigado
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