
O Think Tank: 

Projetos e Perspetivas

Ana Carla Almeida – 18.11.2022



Porque surge o Think Tank?

Razão de ser 

Contributo Efetivo

Melhor utilização dos recursos financeiros da UE

Concretização de políticas públicas de 
desenvolvimento económico e social harmonioso 

do conjunto da UE (artigo 174.º TFUE)



Como surge o Think Tank?

 Despacho PGR de 28.08.2020 acolhe a iniciativa

do DCIAP

 Abordagem antecipatória, preventiva e

multidisciplinar de comportamentos que

possam ser fraudulentos ou irregulares,

suscetíveis de colocarem em causa as políticas

públicas subjacentes aos recursos financeiros da

UE.



Como surge o Think Tank?

 Despacho PGR de 09.06.2022 renova o período

de funcionamento do TT por novo período de 2

anos



Para que surge o Think Tank?

Objetivos

Mitigar enviesamentos na utilização dos 
recursos financeiros da UE, pela análise 

antecipatória das respostas dos fundos e da sua 
forma de governação

Contribuir para a identificação de risco de 
fenómenos fraudulentos e definição de 

estratégias de prevenção de fraude 

Identificar contributos ligados ao exercício da 
ação penal pelo MP – perspetiva reativa ao 

fenómeno da fraude



Como funciona o Think Tank?

Composição  
Método 

Abordar a fraude como fenómeno holístico 
pressupõe uma abordagem multidisciplinar 

A diversidade de conhecimentos como fator 
enriquecedor e resposta à complexidade 

Remete para a composição multidisciplinar 
do Think Tank



Como funciona o Think Tank?

MP 

PJ

NAT

IGF

ADC

IFAP

B P Fomento

EMRP

OLAF

TC

ROC

BdP

Nova-SBE

ISCTE –IUL 
Sociologia e 
Economia

Transparência 
e 

Integridade

Transparência 
Internacional PT

Convite 
regular 

AG
Personalidades 

várias



O que é e não é o Think Tank

 Não tem caráter deliberativo

 As suas posições não são vinculativas

 Não representa as instituições que o compõem

 Os seus elementos não representam as suas instituições

 É um espaço franco, diverso e inovador de partilha

e transferência de conhecimento

 Formula Recomendações / Preocupações



Projetos dos 2 primeiros anos

Destaques 

Definição de conceitos: irregularidade, Fraude, Fraude declarada 
e não detetada, perfis de infratores e fraudes recorrentes

Criação do sítio TT e sua alimentação com informação relativa à 
sua missão e publicação da sua atividade 

https://thinktank-fundosue.ministeriopublico.pt/

Recomendações sobre o Modelo de Governação do PRR

Evento Anual do Think Tank

https://thinktank-fundosue.ministeriopublico.pt/


Projetos dos 2 primeiros anos

Destaques 

Financiamento para a realização de Estudo sobre a fraude nos 
Fundos Estruturais em PT, realizado pela parceria ISCTE / NOVASBE



Projetos dos 2 primeiros anos

Destaques 

Relatório Sobre as Políticas Antifraude de AG e OI, antecedido 
de circulação de questionário - publicado no sítio TT

Subgrupo para ajuste da estratégia de investigação criminal ao 
paradigma dos Custos Simplificados – Relatório de atividades 

e conclusões publicado no sítio TT área reservada



Projetos dos 2 primeiros anos

Destaques 

Subgrupo para contributos do TT para a elaboração da 
Estratégia Nacional Antifraude pela IGF / AFCOS –

Comunicados à IGF / AFCOS e publicados no sítio TT

Área reservada no sítio TT para partilha de boas práticas 
Antifraude com AG, OI e BI

No final dos 2 primeiros anos: 
TT avaliou o trabalho desenvolvido; 

Reconheceu importância na sua manutenção;
Membros mantiveram interesse na sua colaboração



Projetos em curso e perspetivas 



Projetos em curso e perspetivas 



E a seguir?



Muito obrigada
thinktank@pgr.pt


