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Ata da 10ª reunião 

Localização: Online – Cisco Webex 

Data: 29 de março de 2022 

Hora: 14h:00 min - 17h:00 min 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Abertura e início dos trabalhos 

Estiveram presentes os membros do Think Tank que constam na lista em anexo 

(Anexo I). 

 

1.2. Momento artístico  

“Chapitô” 

 

2. Pontos Prévios à ordem de trabalhos: 

2.1. Aprovação da ata da reunião de 30 de novembro de 2021  

2.2. Aprovação da ata da reunião de 22 de fevereiro de 2022  

Foram aprovadas as atas das reuniões de 30 de novembro de 2021 e de 22 de 

fevereiro de 2022, remetidas aos membros do Think Tank, juntamente com a 

convocatória da presente reunião, constando como Anexo II  

 

2.3. Escolha do relator da ata da atual reunião 

Foi indicado António Ribeiro como relator da ata da presente reunião. 
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3. Denúncia de Ana Sirage Coimbra. Artigo 8º-A “Dispensa de requisitos” do Decreto-

Lei n.º 126-A/2021 de 31.12. Respostas sociais e PRR 

Margarida Mós fez um breve resumo sobre o teor da denúncia em assunto, que 

consta como anexo III desta ata, dirigida em 01.01.2022 ao Gabinete da Senhora 

Procuradora-Geral da República. 

Após discussão, o Think Tank decidiu, com a abstenção de Nuno Remis, que invocou 

um possível caso de conflito de interesses, uma vez que chefia a estrutura segregada 

de auditoria e controlo daquela entidade, recomendar um reforço do controlo das 

operações apoiadas pelo PRR, em que se verifique a aplicação do regime decorrente 

do Decreto-Lei n.º 126-A/2021, por entender que a alteração à redação conferida ao 

artigo 8.º-A do referido diploma poderá potenciar a verificação de situações que 

consubstanciem uma utilização fraudulenta destes apoios. Foi ainda decidido o 

encaminhamento desta denúncia à Estrutura de Missão Recuperar Portugal, bem 

como à IGF, atentas as atribuições que ambos os organismos têm no modelo de 

governação dos apoios ao abrigo do PRR.  

4. Alerta ao Think Tank feita por jornalista – Correio indiscreto (CM -19.03.2022)  

Ana Carla Almeida fez um breve resumo sobre o teor da notícia do jornal “Correio da 

Manhã” – “O negócio obscuro dos partidos e da habitação a custos controlados” 

(anexo IV desta ata). 

Sobre este e outras noticias que possam surgir na comunicação social, onde se 

mencionem, quer o Think Tank, quer as matérias sobre as quais este faz incidir a sua 

atuação, foi decidido solicitar ao Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da 

República, que promova a sua divulgação pelos membros que compõem este Grupo 

de Trabalho. Para o efeito, os presentes manifestaram o seu consentimento para a 

disponibilização dos seus contactos ao referido Gabinete de Imprensa. 
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Anexo I 

(Presenças) 

Alexandra Alves DIAP de Coimbra 

Ana Carla Almeida DCIAP 

Ana Duarte Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP 

António Ribeiro Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP 

Cristina Doutor OROC 

Débora Flor Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP 

Gonçalo M. Miranda Banco de Portugal 

Helena Leitão DIAP de Évora 

Henrique Duarte Observador – ISCTE 

José Bernardo Domingos DIAP de Lisboa 

Margarida Mós NAT da PGR 

Nuno Remis EM Recuperar Portugal 

Paulo Antão Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP 
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Ata da 8ª reunião 

 

Localização: Presencial – Edifício Sede da PJ e Online – Cisco Webex 

Data:  30 de novembro de 2021 

Hora:  14h:00 min - 18h:00 min 

______________________________________________________________________________________ 

 

1. Abertura e início dos trabalhos  

Estes trabalhos tiveram a particularidade de pela primeira vez uma reunião do 

think-tank ter ocorrido em modo híbrido, com uma parte dos seus representantes 

de maneira presencial e outra parte remotamente, conforme lista em anexo (Anexo 

1).  

Participou também na reunião, na qualidade de convidado, Dr. João Valente 

Martins, Diretor da Área de Conformidade do Banco Português de Fomento. 

1.1. Boas vindas  

Ana Carla Almeida deu as boas vindas e agradeceu à Polícia Judiciária, a 

disponibilidade demonstrada pela cedência do espaço para a realização desta 

reunião. 

Nessa prossecução Afonso Sales na qualidade de representante da Polícia 

Judiciária, antes de se iniciarem os trabalhos, agradeceu o honroso convite 

endereçado à PJ para integrar esta iniciativa de promoção do debate sobre o 

fenómeno da fraude e desvio de fundos da UE, que agora com o PRR é uma das 

maiores preocupações dos portugueses.  
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Anexo 1 

  

Afonso Sales PJ 

Alexandra Alves  DIAP Regional de Coimbra (tempo parcial) 

Ana Carla Almeida  DCIAP  

Ana Cristina Doutor Simões  OROC  

António Ribeiro Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP 

Gonçalo Miranda  Banco de Portugal  

Helena Margarida Leitão DIAP Regional de Évora 

Henrique Duarte  Observador – ISCTE - Recursos Humanos  

Débora Flor  Instituto de Financiamento da Agricultura e 

Pescas, IP  

João Martins Banco Português de Fomento 

Teresa Silva  IGF 

Ricardo Reis IGF (tempo parcial) 

José Bernardo Domingos  DIAP Regional de Lisboa  

Leonor Amaral  Tribunal de Contas  

Margarida Mós  Núcleo de Assessoria Técnica da PGR  

Ricardo Paes Mamede ISCTE 

Susana Alexandra Lopes da Costa Santos  ISCTE - Sociologia  
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Ata da 9ª reunião 

 

Localização:  Online – Cisco Webex 

Data: 22 de fevereiro de 2022 

Hora: 14h:00 min - 18h:00 min 

 

1. Abertura e início dos trabalhos  

Estiveram presentes os membros do Think Tank que constam na lista em 

anexo (Anexo I).  

 

1.1. Momento artístico 

 “Ópera na prisão” – SAMP. 

 

2. Pontos Prévios à ordem de trabalhos: 

 

2.1. Escolha do relator da ata da atual reunião 

Ata foi redigida por Margarida Mós, na medida em que Leonor Amaral não 

estava disponível até ao final da reunião. 

 

2.2. Aprovação da ata da reunião anterior  

O texto da ata da reunião anterior, remetido concomitantemente com a 

agenda da presente reunião, mereceu um ajustamento por parte de Cristina 

Doutor que ficou de remeter a sua proposta de alteração em data posterior, 

transitando, desta forma, a aprovação da presente ata para a reunião a 

realizar em 29.03.2022. 
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Anexo I 

 

Afonso Sales PJ 

Alexandra Alves DIAP de Coimbra 

Ana Carla Almeida DCIAP 

Ana Duarte Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP 

António Ribeiro Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP 

Cristina Doutor OROC 

Daniel Traça NOVA SBE 

Débora Flor Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP 

Gonçalo M. Miranda Banco de Portugal 

Helena Leitão DIAP de Évora 

Henrique Duarte Observador - ISCTE 

João Martins Banco de Fomento 

José Bernardo Domingos DIAP de Lisboa 

José Ribeiro IGF 

Lénia Mestrinho NOVA SBE 

Leonor Amaral Tribunal de Contas 

Margarida Mós NAT da PGR 

Nuno Gomes EM Recuperar Portugal 

Paulo Antão Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP 

Ricardo Paes Mamede ISCTE 

Susana Coroado Transparência  

Susana Santos ISCTE - Sociologia 
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Helena Coelho

De: Ana Sirage Coimbra <ac8649@gmail.com>

Enviado: 1 de janeiro de 2022 16:05

Para: progest

Assunto: Re: DA n.º 13310/20 - Exposição remetida à Procuradoria-Geral da República - 

Entrada n.º 7375-21

Categorias: HC; particulares

Exmo. Senhor 
Chefe de Gabinete 
da Procuradoria-Geral da República 
Dr. Sérgio Pena 
 
No seguimento da vossa comunicação subordinada ao assunto em epígrafe, venho sinalizar a publicação do 
Decreto-Lei n.º 126-A/2021, de 31 de dezembro (Altera o regime jurídico dos estabelecimentos de apoio 
social e estabelece a comunicação prévia para o funcionamento das respostas sociais) que, a nosso ver, 
poderá potenciar uma "criação apressada de respostas sociais", apenas com vista à candidatura e obtenção 
dos fundos do PRR. É mais do que óbvio que o Instituto da Segurança Social não terá capacidade de 
resposta para fiscalizar a regularidade destes estabelecimentos. 
 
Veja-se, nomeadamente o teor do Artigo 8.º-A, (a págs. 108 do supra citado Decreto-Lei n.º 126-A/2021, de 
31 de dezembro), aditado ao Decreto -Lei n.º 64/2007, de 14 de março, com a epígrafe "Dispensa de 
requisitos": 
 
1 — A dispensa dos requisitos legalmente exigidos para a instalação e funcionamento das respostas sociais 
pode ser concedida pelo ISS, I. P., ou pela câmara municipal, no âmbito das respetivas competências, 
oficiosamente ou a requerimento do interessado. 
2 — Os requisitos podem ser dispensados quando a sua estrita observância for suscetível de enquadramento 
numa das seguintes situações: 
a) Afetar as características arquitetónicas ou estruturais de edifícios; 
b) Prejudicar ou impedir projetos essenciais, inovadores ou que contribuam para a valorização da oferta de 
respostas sociais, desde que salvaguardada a segurança de pessoas e bens; 
c) Manifesta desproporcionalidade custo -benefício resultante dos meios a afetar ao cumprimento do 
mesmo, desde que salvaguardada a segurança de utentes, as condições de prestação dos serviços e a 
qualidade da resposta social; 
d) No caso de a resposta social funcionar acoplada a outras respostas que possuam áreas funcionais 
idênticas às estabelecidas em legislação específica para a resposta em causa que possam ser partilhadas, 
desde que salvaguardada a segurança de utentes, as condições de prestação dos serviços e a qualidade da 
resposta social. 
3 — A dispensa de requisitos referida nos números anteriores é requerida ao ISS, I. P., ou à câmara 
municipal, e é concedida tacitamente sempre que não seja proferida uma decisão expressa sobre a mesma no 
prazo de 30 dias. 

Grata pela atenção dispensada e com os melhores cumprimentos, 
 
A Cidadã, 
Ana Sirage Coimbra 
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Ministério Público - PGR - Chefe de Gabinete <progest@pgr.pt> escreveu no dia terça, 16/02/2021 à(s) 
16:47: 
Exma. Senhora 
 
Ana Sirage Coimbra 
 
  
 
Tenho a honra de acusar a receção da exposição de V. Exa., remetida por mensagem de correio eletrónico 
de 11.02.2021, e de informar que da mesma vai ser dado conhecimento ao Senhor Diretor do Departamento 
Central de Investigação e Ação Penal, departamento encarregue de impulsionar o Grupo de Reflexão para 
o desenvolvimento de estratégias de prevenção e combate a fraudes com fundos europeus. 
 
  
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
  
 
O  Chefe de Gabinete 
 
Sérgio Pena 




