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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

A CONFECOOP tem dado resposta às diversas solicitações internas e externas, não obstando as dificuldades implícitas na sua estrutura de 

financiamento, essencialmente pelos atrasos no reembolso do POISE e pela indefinição do apoio financeiro que a CONFECOOP tem direito no 

quadro do Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário. 

Consideramos, ainda assim, ter adquirido uma maior capacidade de resposta às solicitações, bem como, uma regular presença nas atividades 

da CASES, do CNES - Conselho Nacional da Economia Social, do CES - Conselho Económico e Social, da CPSS -Comissão Permanente para o setor 

Social e Solidário, em particular, nas reuniões das Comissão Nacional de Cooperação, no grupo de trabalho de expansão da Rede Nacional do 

Ensino Pré- escolar, no grupo de trabalho com a missão de proceder ao estudo e definição dos custos técnicos das respostas sociais e no grupo 

de trabalho com a missão de avaliar os impactos da maximização dos recursos humanos nas várias respostas sociais. 

A CONFECOOP, em 2018, passou a integrar a CECOP - Confederação Europeia de Cooperativas de Industria e de serviços, assim como, a 

Organização Sectorial da ACI para a as cooperativas de industria e serviços (CICOPA). Manteve a sua participação como membro de várias 

entidades nacionais e internacionais, integrando redes de partilha de diagnóstico, conhecimento e de implementação e ações concretas no 

cumprimento da sua missão enquanto entidade confederativa. 

No plano nacional a CONFECOOP continua a participar de forma ativa no universo da CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia 

Social, particularmente, nas responsabilidades enquanto membro dos Órgãos Sociais desta régie cooperativa, assim como nos diferentes 

grupos de trabalho constituídos. Tem especial destaque o trabalho realizado na Comissão Instaladora que culminou com a constituição da 

Confederação Portuguesa da Economia Social Portuguesa (CPES) e a eleição do Presidente da Direção da CONFECOOP para a Vice-Presidência 

da Direção desta Confederação. 
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A participação no CES – Conselho Económico e Social tem tido especial interesse tendo sido assegurado a presença nas reuniões dos grupos de 

trabalho do CEPES para a emissão do parecer quanto às Grandes Opções do Plano, ao Plano Nacional de Reformas e à proposta do Orçamento 

do Estado para 2019. 

Como membro do Centro de Estudos de Economia Pública e Social – CIRIEC Portugal e da sua Direcção, a CONFECOOP participou nas suas 

atividades com especial destaque para a participação “A importância para a sustentabilidade económica e social de um banco da Economia 

Social”, assim como, tem assegurado a participação nas reuniões do Órgãos Sociais e reuniões de Assembleia Geral.   

No plano Internacional, a CONFECOOP, integra a ACI – Aliança Cooperativa Internacional; a Cooperatives Europe; a OCPLP – Organização 

Cooperativista dos Povos de Língua Oficial Portuguesa e a ESMED – Rede Euromediterrânica de Economia Social.  Neste quadro, a CONFECOOP, 

em 2018, na qualidade de membro da ACI, acompanhou toda atividade, com destaque para a participação na Assembleia Geral da e na V 

Cimeira Americana das Cooperativa em Buenos Aires Assembleia Geral realizada em Buenos Aires.  A CONFECOOP acompanhou as atividades 

da OCPLP e participou nas reuniões dos Órgãos Sociais de que faz parte, com especial destaque para a participação na Assembleia Geral, no dia  

27 de Maio, em Maputo. 

 

Lisboa, 29 de Março 2019 
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Objetivos Estratégicos (OB), Objetivos Operacionais (O) e Atividades (A) 

OB 1 – Qualidade 

Este objetivo estratégico pretendeu contribuir para uma intervenção organizacional centrada na qualidade dos serviços e na capacidade 
de responder às solicitações das filiadas e dos parceiros institucionais, sem esquecer a importância do cumprimento do quadro legal em 
vigor. 

 O1 – Gestão Geral dos Serviços 

OB1 – Qualidade Descrição 
Indicador de 
Resultados 

Metas Resultados Justificação do Desvio 

O1 - Gestão 
Geral dos 
Serviços 

Assegurar a capacidade de resposta dos 
serviços às solicitações internas e 

externas com elevado grau de satisfação 
dos clientes e parceiros 

Avaliação de 
Satisfação 

1 1 
Elaborado um Relatório de Avaliação da 

Satisfação (em anexo) 

A1 - Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

Implementar o sistema de Gestão da 
Qualidade ajustado à realidade 

Institucional garantido eficiência e 
eficácia dos processos internos com 

elevada satisfação das partes 
interessadas 

Certificação 
do SGQ 

1 Em curso 
A implementação do SGQ é um processo 

contínuo 

A2 - Assegurar as 
respostas 
técnicas e 

normativas 

Garantir o cumprimento do quadro legal 
em vigor e a capacidade de resposta às 

solicitações e necessidades das filiadas e 
dos parceiros institucionais 

Grau de 
Satisfação 

> 80% 96% 
O relatório de avaliação de satisfação indica 
um grau de satisfação global superior a 96%. 

(em anexo) 
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 O2 – Disseminação de informação e boas práticas 

OB1 – Qualidade Descrição 
Indicador de 
Resultados 

Metas Resultados Justificação do Desvio 

O2 – Identificar e 
disseminar boas 

práticas 

Identificar e disseminar boas 
práticas e promover reflexões de 
grupo em matérias prioritárias no 
apoio prestado pelas associadas 

Relatório 1  1  

Elaborado um Relatório de Avaliação do 
Projeto. Foi feito o acompanhamento das 

boas práticas promovidas pelas organizações 
filiadas e entidades congéneres  

A3 - Identificar e 
disseminar boas 

práticas 

Grupos de Reflexão: 

- Autonomia e Vida Independente 

- Formação Profissional e Emprego 

- Envelhecimento: PCDI’s, 
Profissionais, Famílias 

Relatório de 
Ação 

> 2 3 

Foram elaborados relatórios em resultado 
dos grupos de reflexão sobre temáticas 

especificas foram realizados no quadro da 
relação com a FENACERCI que resulta do 

contrato de serviços enquadrado no CPSS. 

A4 – Áreas 
temática 

emergentes 

Recolha sistemática de informação 
em áreas temáticas emergentes ou 
de interesse para a CONFECOOP e 

entidades filiadas 
Dossier > 3 6 

Procedemos à recolha de informação e 
partilha junto das filiadas  
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OB 2 – Sustentabilidade 

Pretendeu-se de uma forma geral apostar na sustentabilidade organizacional bem como no desenvolvimento atividades que pudessem 

responder às reais necessidades diagnosticadas relativamente ao seu universo de entidades associadas e ao contexto em que estas se 

inserem. 

 O3 - Implementação do Projeto de Capacitação Institucional – Portugal 2020 

OB2 – 
Sustentabilidade Descrição 

Indicador 
de 

Resultados 
Metas Resultados Justificação do Desvio 

O3 - Projeto de 
Capacitação 
Institucional 

Garantir o cumprimento do projeto 
de Capacitação Institucional das 

Organizações que integram o CNES. 

Relatório 
de 

Atividade 
1 1 

Elaborado o relatório de avaliação do 
projeto 

A5 - Debates e 
Conferências 

Reforçar o trabalho em rede a nível, 
local, regional, nacional e 

internacional, através da criação de 
espaços de debate/partilha entre as 

várias organizações 

Número 
de Sessões 

3 4 

Realizado o encontro Cooper(a)ção. Dia 
internacional das cooperativas e 

reunião do Órgãos Sociais e reunião 
alargada com Presidente do Montepio 

A6 - Comunicação 
Organizacional 

Implementar a Estratégia de 
comunicação e Marketing  

Relatório 
de 

Atividade 
1 1 

Elaborado um plano de marketing 
apresentado em AG 

A7 - Pacote 
formativo 

Estabelecer um plano de formação 
na área da gestão organizacional 

Ações de 
formação 

>5 10 
Realizadas 10 ações de formação com o 

envolvimento num total de 226 
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para Dirigentes e quadros técnicos participantes  

A8 – Estudo 
Académico 

Desenvolver um estudo de 
caracterização do sector cooperativo 
a nível nacional, obtendo assim um 

retrato do número, tipo, e o 
envolvimento real que sector tem a 

nível nacional.  

Registo  1 

 

Em curso 

 

A9 – 
Representação 

 

Presença de dirigentes e técnicos em 
reuniões,  eventos e organização de 

conferências, seminários que versem 
o movimento cooperativo e a sua 

dinâmica relacional com o contexto 
social, politico e económico, assim 
como, garantir a participação nos 
principais fóruns de discussão e 

decisão (CNES, CES, CIRIEC,CASES, 
AIC, ESMED, CECOP e CESP) 

Registo de 
presença 

>5 Presenças 
nacionais 

>2 Presenças 
internacionais 

>2 Eventos 

24 presenças 
nacionais 

8 presenças 
internacionais 

37 eventos 

Temos verificado um aumento 
significativo das solicitações e convites 

para presença em eventos, 
conferências, fóruns e seminários.  

A10 - Polos 
descentralizados 

Apoio aos gabinetes de 
empreendedorismo cooperativo 

Número 
de 

Gabinetes 
3 Gabinetes Em curso 

Para já só está contratualizado um 
gabinete em articulação com a 

CRESAÇOR conforme relatório de 
execução em anexo 

A11 - Avaliação 
externa 

Aquisição de serviço técnico 
especializado para a realização da 

avaliação das metodologias aplicadas 
e da ação 

Grau de 
satisfação 

> 80% 96 % 
O Relatório do projeto aponta para 

uma avaliação global de 96 % 

 

 O4 – Compromisso de Cooperação Setor Social e Solidário  
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OB2 – Sustentabilidade Descrição 
Indicador de 
Resultados 

Metas Resultados Justificação do Desvio 

O4 – Compromisso de 
Cooperação Setor Social e 

Solidário 

Acompanhar as atividades inerentes à 
participação no Compromisso de 

Cooperação Setor Social e Solidário 
Acordo 1 1 

Publicação do Decreto-Lei nº 143 de 20 
de Novembro de 2017. 

A12 - Compromisso de 
Cooperação para o biénio 

2017-2018 

Acompanhar a execução e avaliação do 
Compromisso de Cooperação para o biénio 

2017-2018 
Reuniões 1 2  

A13 - Revisão ou 
publicação de legislação 

aplicável 

Apresentação de propostas de revisão ou 
publicação de legislação aplicável ao setor 

social e solidário; 
Proposta 1 Em curso 

Fundo de Reestruturação do Setor 
Solidário  e a Comissão Nacional de 

Cooperação  

A14 – Monitorização do 
impacto da legislação ao 

setor 

Monitorização do impacto da legislação ao 
setor e análise do estado da arte com o 

objetivo de fundamentar as propostas em 
sede de negociação 

Parecer > 1 

 

3 

Participação nos  grupos de trabalho - 
Expansão da Rede Nacional de Educação 
Pré-escolar, Maximização dos RH e 
Custos Técnicos das respostas sociais 

A15 - Desenvolvimento do 
desenho de respostas 

sociais 

Desenvolvimento do desenho de respostas 
sociais, em particular a proposta de 
alteração dos Centro de Atividades 

Ocupacionais; 
Proposta 1 

 

Em curso 
Apresentada uma proposta de alteração 

do modelo de CAO 

A16 – Licenciamento, 
fiscalização e regime 

sancionatório; 

Acompanhamento e análise do regime de 
licenciamento, fiscalização e respetivo 

regime sancionatório; 
Parecer > 1 Em curso 

Em sede da CNC tem sido dado 
contributos e sinalizadas as situações 

que necessitam correção   

A17 - Comparticipações 
Familiares 

Regulamento das Comparticipações 
Familiares devidas pela utilização dos 

serviços e equipamentos sociais; 
Parecer > 1 Em curso 
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A18 - Fundo de 
Reestruturação do Setor 

Social e Solidário; 

Acompanhamento do Fundo de 
Reestruturação do Setor Social e Solidário Reuniões > 1 0 

Não foi convocada nenhuma reunião do 
FRSS  

A19 - Emissão de 
pareceres 

Emissão de pareceres diversos colocados à 
apreciação da CONFECOOP Parecer > 1  

 
4 

Emissão de pareceres na área da 
educação inclusiva, cuidados 

continuados, o Plano CASA, a Expansão 
da Rede Nacional Pré-Escolar, entre 

outros 

A20 - Grupos de trabalhos 
criados pelo Instituto da 

Segurança Social (ISS) 

Integração nos grupos de trabalhos criados 
pelo Instituto da Segurança Social -  

Reuniões > 1 4 
Maximização dos RH e Custos Técnicos 

das respostas sociais 

A21 - Grupos de trabalhos 
criados pelo Ministério da 

Educação (ME) 

Integração nos grupos de trabalhos criados 
pelo Ministério da Educação - Educação pré-
escolar, ajustamento e capacitação da rede 
solidária e avaliação do funcionamento da 

rede 

Reuniões > 1 

 

8 Expansão da Rede Nacional de Educação 
Pré-escolar, 

A22 - Adenda ao 
compromisso de 

Cooperação 2017 – 2018 

Participação e negociação da adenda ao 
compromisso de Cooperação 2017 – 2018 

Reunião > 1 

 

2 

Foi realizada uma reunião de 
preparação com o Ministério do 

trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social e uma reunião  com a secretária 

de estado da Segurança Social 

A23 - Compromisso de 
Cooperação para o biénio 

2019 - 2020 

Preparação e negociação do Compromisso 
de Cooperação para o biénio 2019 – 2020 

Reunião > 1 
 

0 
Não foi realizada nenhuma reunião 
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OB 3 – Proximidade 

Pretendeu-se garantir uma relação de proximidade às filiadas e dos parceiros institucionais e promover o alargamento do espaço de 

representação cooperativa. 

 O5 – - Promover a qualidade de proximidade do trabalho 

 
OB3 –Proximidade Descrição Indicador de 

Resultados Meta Resultados Justificação do Desvio 

O5 – Promover a qualidade 
de proximidade do trabalho 

Assegurar proximidade às filiadas e parceiros 
institucionais 

Relatório de 
Atividade 

1 1 
 

A24 – Consolidação da 
relação com as filiadas 

Envolver as filiadas na concretização dos 
objetivos e garantir a representação 

institucional 

Grau de 
satisfação 

>80% 96 % 
 

A25 – Promover o 
alargamento do espaço de 
representação cooperativa 

Concretizar a entrada de cooperativas ou 
federações contribuindo para o alargamento 

da representação cooperativa 

Aumento de 
filiadas 

>5 2 
A CONFECOOP representa 

atualmente 24 organizações 
cooperativas 

A26 – Participação ativa ao 
nível da representação 

nacional 

Garantir a presença ao nível da representação 
nas diferentes estruturas e fóruns de 

discussão  

Número de 
participações 

>10  24 Em anexo 

A26.1 – CASES – 
Cooperativa António Sérgio 

para a Economia Social  

Garantir a continuidade no trabalho 
desenvolvido na representação dos interesses 

das cooperativas. 

Número de 
participações 

>2 11 Em anexo 
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A26.2 – CNES – Conselho 
Nacional para a Economia 

Social 

Garantir uma participação ativa e promover a 
aproximação às outras áreas da economia 

social 

Número de 
participações 

>2 0 
Não foram convocadas 

reuniões do CNES 

A26.3 – CIRIEC/Portugal 
Garantir o acompanhamento dos trabalhos, 

iniciativas, conferências, estudos, entre 
outros 

Número de 
participações 

>2 
3 

Em anexo 

A26.4 – CES- Conselho 
Económico e Social 

Participar nas sessões plenárias e nas 
Comissões especializadas, em Seminários e 

em grupos de trabalho.  

Número de 
reuniões 

>2 8 Em anexo 

A26.5 – Fórum Permanente 
Assuntos do Mar 

Representação: participação nos Seminários e 
acompanhamento dos trabalhos 

Número de 
participações 

>2 
0  O Fórum não tem tido 

atividade 

A26.6 Reunião CONFAGRI 

Solicitar marcação e reunião para discussão 
de assuntos de interesse das Confederações, 

nomeadamente a reativação do Fórum 
Intercooperativo. 

Número de 
reuniões 

1 7 

Foram realizadas várias 
reuniões com assuntos 

diversos do interesse das 
cooperativas e da economia 

social, em particular 
relacionadas com o projeto 

da CPES 

A26.7 CESP – Confederação 
da Economia Social 

Portuguesa 

Integrar a Confederação das Organizações da 
Economia Social e garantir o 

acompanhamento dos trabalhos 

Número de 
reuniões 

2 7 Em anexo 

A27 – Participação ativa ao 
nível da representação 

transnacional 

Garantir a presença ao nível da representação 
nas diferentes estruturas e fóruns de 

discussão 

Número de 
participações 

>4 8 Em anexo 

A27.1 – ACI – Aliança Participar nas iniciativas e objetivos da ACI. Número de >1 1 Em anexo 
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Cooperativa Internacional participações 

A27.2 – OCPLP – 
Organização Cooperativista 
dos Países de Língua Oficial 

Portuguesa 

Analisar a informação, dar resposta a 
solicitações de interação/cooperação, 
participar nas Assembleias-gerais, em 
Seminários e em grupos de trabalho. 

Número de 
participações 

>1 

 

1 Em anexo 

A27.3 -  Cooperatives 
Europe 

Participar nas reuniões ordinárias agendadas, 
reuniões de trabalho e conferências e 

disseminar informação produzida 

Número de 
participações 

>1 

 

1 

Estivemos em contato 
permanente e procedemos 

à disseminação da 
informação em suporte 

digital 

A27.4 – Rede ESMED – Rede 
Euro Mediterrânea de 

Economia Social 

Participar nas reuniões ordinárias agendadas, 
reuniões de trabalho e conferências e 

disseminar informação produzida 

Número de 
participações 

>1 

 

1 

Estivemos em contato 
permanente e procedemos 

à disseminação da 
informação em suporte 

digital 

A27.5 –CECOP- The 
European confederation of 

industrial and  rganiza 
cooperatives 

Participar nas reuniões ordinárias agendadas, 
reuniões de trabalho e conferências e 

disseminar informação produzida  

Número de 
participações 

>1 1 

Participamos na iniciativa 
em Bruxelas e estivemos 

em contato permanente e 
procedemos à disseminação 
da informação em suporte 

digital 

A28 – Comemoração do Dia 
Internacional das 

Cooperativas 

Colaborar com a CONFAGRI e CASES na 
 organização do Dia Internacional da 

Cooperativas 

Número de 
Atividades 

1 1 Realizado em Mirandela 
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OB 4 – Realização  

Garantir a concretização das políticas, estratégias e objectivos definidos e aprovados em Assembleia Geral 

 O6 – Executar o plano de actividades, orçamento e gestão de instalações e equipamentos 

OB4 – Realização Descrição Indicador de 
Resultados Metas Resultados Justificação do Desvio 

O6 – Executar o 
plano de 

actividades, 
orçamento e gestão 

de instalações e 
equipamentos 

Assegurar a execução das actividades do 
plano e garantir o controlo da gestão 

orçamental. 

Relatório de 
Atividades 

Relatório de 
Contas 

1 1 

 

A29 – Plano de 
Atividades 

Garantir o cumprimento das actividades 
prevista no plano aprovado em AG 

Realização de 
actividades 

> 80% > 90% 
 

A30 – Orçamento 
Anual 

Garantir o controlo orçamental aprovado 
em AG 

Execução 
orçamental 

> 90% 
  

A31 – Plano gestão 
ambiental nas 
instalações e 

equipamentos 

Definir um plano de gestão das 
instalações, dos meios e equipamentos 

Número de 
reparações 

< 5 

 

Em curso 

 

A32 – WORKING 
Elaboração de Documento de suporte e 

enquadramento das principais prioridades, 
Número de 1   
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PAPER  preocupações e ambições da CONFECOOP, 
particularmente em matéria legislativa 

Documentos 1 

A33 – Grupos 
Parlamentares 

Reunir com grupos parlamentares com 
assento na Assembleia da República  

Número de 
reuniões 

> 1 
1  Participação na Audição Publica 

sobre o novo quadro de apoio 

A34 – Comissões 
Assembleia da 

República  

Solicitar audiência com Comissão de 
Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias; Comissão de 
Orçamento, Finanças e Modernização 

Administrativa; Comissão de Economia, 
Inovação e Obras Públicas; Comissão de 

Trabalho e Segurança Social; Comissão de 
Ambiente, Ordenamento do Território, 

Descentralização, Poder Local e Habitação; 

Número de 
reuniões 

4 Em curso  

A35 – Tutela 

Solicitar audiência com Ministro do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, Ministério da Economia ; Ministério 
da Educação 

Número de 
reuniões 

2 2 

Realizada reuniões com o Ministro 
Solidariedade e Segurança social e 

com a  Secretária de estado da 
Segurança Social 
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ANEXO 1 

Descrição das atividades, dos eventos e representações  

JANEIRO 

Cerimónia Pública Solene de entrega do PRÉMIO COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE ANTÓNIO SÉRGIO 2017, que teve lugar na antiga igreja do Convento São 
Francisco, em Coimbra, no dia 22 de janeiro; 

Reunião da CEPES para elaboração do PROJECTO PARECER _ CONTA GERAL DO ESTADO_ 2016, no dia 19 de janeiro 

Reunião plenária do CES na SALA DO SENADO ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA no dia 23 de janeiro 

FEVEREIRO 

Apresentação do livro “Segurança Social: Modelos e Desafios”, na sede do Conselho Económico Social no dia 1 de fevereiro  

Conferência “O Futuro da UE: Orçamento da União e Portugal”, organizado pelo CES no CCB, no dia 9 de fevereiro de 2018  

SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDO "O SECTOR DOS SERVIÇOS E OS DESAFIOS DA SEGURANÇA SOCIAL, organizado pela Confederação do Comércio 
e Serviços de Portugal (CCP) e o Fórum dos Serviços, no Centro Cultural de Belém, dia 21 de fevereiro 

Resposta ao questionário Diagnostico de necessidades formativas das Redes Locais de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo, da responsabilidade da 
Animar - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local e o Instituto de Emprego e Formação Profissional.  

Conferência do CIRIEC Portugal sobre o tema “A importância para a sustentabilidade económica e social de um banco da Economia Social”. no dia 26 de 
fevereiro, no ISCTE-IUL (Sala de Atos da Reitoria). 

Participação como observador no Encontro COST Action EMPOWER-SE, organizado pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e pela rede 
EMES – Internacional Research Network, no Auditório do CIUL Lisboa 28 de fevereiro 

MARÇO 

Resposta ao questionário da ACI “Mandate of the next Board of Directors 2017-2021, a 16 de março  

Submissão do projeto piloto transfronteiriço Eco- Inovação empresarial para o fomento do empreendedorismo das organizações cooperativas 
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Realização da Assembleia Geral da CONFECOOP, na sede do Teatro de Ação - A BARRACA no dia 19 de março.  

Reunião com António Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração da Associação Mutualista Montepio, no dia 19 de março 

Envio da Declaração do Comité da Igualdade de Género da ACI relativo ao Dia Internacional das Mulheres, sublinhado a afirmação do papel importante das 
cooperativas no contributo para a igualdade de género ”Activism in favour of women's rights and gender equality is part of the history of our cooperative 
movement” 

Reunião do Conselho Fiscal da CASES para a elaboração do parecer relativo ao Relatório de Atividades e Contas, realizada no dia 26 de março   

Participação na Assembleia Geral Ordinária da CASES realizada na sede no dia 26 de março 

Reunião da Comissão Instaladora CESP, na sede da CASES no dia 26 março  

Lançamento do livro "Entre a Raiz e a Utopia - escritos sobre António Sérgio e o cooperativismo" de Natália Correia, na FNAC no dia 19 de março 

Reunião do Grupo de Trabalho para o desenvolvimento e expansão da Rede Nacional da Educação Pré-Escolar, nas instalações do Ministério da Educação, 
no dia 23 de março 

Elaboração do documento de suporte à reunião com Ministro do Trabalho, Segurança e Solidariedade Social no quadro da Comissão Permanente para o 
Setor Social e Solidário  

Reunião com Ministro do Trabalho, Segurança e Solidariedade Social no quadro da Comissão Permanente para o Setor Social e Solidário realizada no dia 21 
de março 

ABRIL 

Reunião plenária da Comissão Permanente do Setor Social e Solidário (CPSS), no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no dia 13 de abril 

Reunião plenária do CEPES para elaboração do parecer do CES sobre o Programa Nacional de Reformas, dia 23 de abril 

Reunião da Comissão Instaladora CESP, na sede da CASES no dia 05 de abril  

Emissão de parecer relativo à Adenda ao Compromisso de Cooperação para o Sector Social e Solidário - Protocolo para o Biénio 2017-2018. 
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Reunião do Grupo de Trabalho para o desenvolvimento e expansão da Rede Nacional da Educação Pré-Escolar, nas instalações do Ministério da Educação, 
dia 26 de abril 

MAIO 

Assembleia Geral Constituinte da Confederação Portuguesa da Economia Social, na sede da CASES, no dia 2 de maio. 

Participação no Dia da Segurança Social 2018 no Auditório CCDR-Alentejo, em Évora. no dia 8 de maio, 

Sessão de Informação: “Regulamento Geral de Proteção de Dados – as obrigações dos responsáveis”, com a participação da Dr. ª Isabel Cruz, Secretária da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados,  na sede da CASES, no dia 17 de maio 

Participação no PLENÁRIO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL realizado no FORUM LISBOA, no dia 26 de abril 

Participação na Assembleia Geral da OCPLP, em Maputo no dia 27 maio 

Reunião do Grupo de Trabalho para o desenvolvimento e expansão da Rede Nacional da Educação Pré-Escolar, nas instalações do Ministério da Educação, 
no dia 28 de maio 

Entrevista com Raquel Barros  sobre a discriminação de género na liderança das organizações do setor da Economia Social” no quadro da dissertação de 
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) 

JUNHO 

Reunião Preparatória da Assembleia Geral Eleitoral da CPES na sede da CASES, no dia 3 de junho 

Homenagem a Paul Singer, com a apresentação do seu livro “Ensaios sobre Economia Solidária”, no espaço atmosfera m, da Associação Mutualista 
Montepio, no dia 4 de junho 

Encontro “Os Caminhos do Voluntariado: Enquadramento Legislativo”  realizado na sede da CASES, no dia 6 de junho; 

Seminário de balanço do PROCOOP, organizado pelo ISS, no Seminário de Vilar, Porto, no dia 15 de junho  

Emissão do parecer sobre a implementação do Plano CASA, no quadro do CPSS, remetido a 18 de junho 
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Sessão pública de apresentação do PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIMENTOS 2030, , no LNEC, sobre o tema de mobilidade e transporte, no dia 19 de 
Junho, 

Reunião do Grupo de Trabalho do Programa ES Jovem, realizada na CASES no dia 20 de junho 

Escritura de constituição da CPES - Confederação Portuguesa da Economia Social Quinta-feira, no auditório da Sociedade Portuguesa de Autores, no dia 21 
de junho  

Intervenção da Universidade de Verão dedicada à economia social, em Portugal, nas instalações da Universidade Autónoma de Lisboa, no dia 26 de junho, 

Intervenção da Universidade de Verão dedicada à economia social, em Portugal, nas instalações da Universidade Autónoma de Lisboa, no dia 28 de junho, 

JULHO 

Reunião Preparatória da Assembleia Geral Eleitoral da CPES na sede da CASES, no dia 3 de julho 

Dia Internacional das Cooperativas, realizado no Centro Cultural de Mirandela, no dia 7 de julho 

Workshop de Validação de Práticas para Gestão da Economia Social (Projeto SENSENET), na sede da APROXIMAR, no dia 12 de julho 

Reunião do Grupo de Trabalho para o desenvolvimento e expansão da Rede Nacional da Educação Pré-Escolar, nas instalações do Ministério da Educação, 
no dia 19 de julho 

Entrevista com Álvaro Garrido para o livro Economia Social, realizada na sede da Mútua, dia 13 de junho 

Intervenção na qualidade de orador na Audição Pública "Competitividade, Inovação e Internacionalização" -  realizada no Auditório da Escola Superior de 
Saúde, no dia 24 de julho 

AGOSTO 

Parecer ao projeto de alteração à Portaria n.º 174/2014, de 10.09 / Portaria CDLS-4G, no quadro da CPSS, enviado no dia 16 de agosto  

Reunião preparatória da Assembleia Geral Eleitoral da CPES , realizada na CASES no dia 28 de agosto  

Colaboração no Estudo: “Update of the mapping of social enterprises and their eco-systems in Europe” da responsabilidade da Universidade de Coimbra, no 
dia 8 de agosto 
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SETEMBRO 

Reunião do grupo de trabalho do CEPES para elaboração das GOP 2019, realizada na sede do CES, no dia 25 de setembro. 

Reunião dos Órgãos Sociais da CONFECOOP realizado na Casa António sérgio no dia 27 de setembro, 

Participação na Reunião Nacional Protocolos Rendimento Social de Inserção, realizado pela CNIS em Fátima, no dia 12 de setembro 

OUTUBRO 

Participação no Fórum Social Económico e Global (GSEF) 2018, sob o lema “Economia Social e Cidades; Valores e Competitividade de um Desenvolvimento 
Social e sustentável” que decorreu em Bilbau,  de 1 a 3  de Outubro; 

Reunião do júri do Prémio de cooperação António Sérgio, realizada na sede da CASES no dia 9 de outubro 

Reunião do YES –ECONOMIA SOCIAL realizada na sede da CASES, no dia 25 de outubro 

Reunião da Comissão Nacional de Cooperação (CNC) realizada nas instalações da DGSS no dia 18 de outubro  

Assembleia Geral da ACI e V Cimeira Americana das Cooperativa em Buenos Aires, Argentina, de 20 a 26 outubro . 

NOVEMBRO 

Reunião do júri do Prémio de cooperação António Sérgio, realizada na sede da CASES no dia 7 de novembro 

Encontro COOPER(A)ÇÃO – REFLETIR PARA AGIR, realizado em Amarante, no dia 15 de novembro 

Reunião da Assembleia Geral da CONFECOOP, realizada em Amarante, no dia 15 de novembro 

Reunião da Direção do CIRIEC, no dia 19 de novembro 

Conferência organizada pela CECOP  "What future for youth at risk of exclusion?", em bruxelas no dia 20 novembro.  

Conferência no âmbito do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Organizada pelo Conselho Económico e Social e pelo 
Escritório da OIT em Portugal, no dia 22 de novembro 

Reunião do YES – Economia Social realizada na sede da CNIS no Porto, no dia 28 de novembro 
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DEZEMBRO 

Reunião Skype do Grupo de Trabalho da Social Economy Europe – Economia Social e deficiência, em representação da CASES realizada no dia 6  de 
dezembro 

Reunião do júri da Marca Entidade Empregadora Inclusiva, nas instalações do IEFP no dia 10 de dezembro 

Presença no Lançamento do Estudo "A Importância Económica e Social das IPSS em Portugal" realizado pela CNIS, no Museu do dinheiro, no 4 de dezembro 

Presença no lançamento do 3 EM LINHA Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar, em lisboa , no dia 5 de dezembro  

Participação na qualidade de orador no Encontro "Cooperação - Uma História de Parceira" organizado pelo ISS, em Tomar, no dia - 7 dezembro 

Reunião do Grupo de Trabalho para o desenvolvimento e expansão da Rede Nacional da Educação Pré-Escolar, nas instalações do Ministério da Educação, 
no dia 7 de dezembro 

Reunião da CNC - GT - Custos técnicos e maximização de recursos humano, realizada nas instalações da DGSS no dia 12 de dezembro 

Audiência da CPES com Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no dia 14 de dezembro 

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO do livro "Uma história das organizações" de Álvaro Garrido e David Pereira, realizado no Auditório da CASES, no dia 19 de 
dezembro 

Reunião do Conselho Fiscal da CASES para elaboração do parecer do Plano de Atividades Orçamento para 2019, realizada na sede, no dia 17 de dezembro 

Reunião da Assembleia Geral Ordinária CASES, realizada na sede, no dia 17 dezembro 

Reunião da Assembleia Geral do CIRIEC, no dia 17 de dezembro 
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ANEXO 2 

Ações de formação  

AÇÕES DE FORMAÇÃO – GESTÃO ORGANIZACIONAL 

8 DE FEVEREIRO  - Lisboa 

9 DE FEVEREIRO -  Lisboa 

26 DE fevereiro – Braga 

27 de Fevereiro - Braga 

AÇOES DE FORMAÇÃO – GESTÃO ORGANIZACIONAL – REGULAMNETO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

24 DE ABRIL – CALDAS DA RAINHA 

2 DE MAIO – PORTO 

9 DE MAIO – LISBOA 

10 DE MAIO – LISBOA 

 

AÇOES DE FORMAÇÃO- GESTÃO ORGANIZACIONAL  - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 

22 de Novembro -  “OS DESAFIOS DO COOPERATIVISMO NA ATUALIDADE” e “LEGISLAÇÃO COOPERATIVA” 

20 de Dezembro -  “RESPONSABILIDADE SOCIAL” 
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ANEXO 3 

Relatório de Contas do ano 2018 


