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Nota
Introdutória



O FUTURO
 Isto vai meus amigos isto vai
 um passo atrás são sempre dois em frente
 e um povo verdadeiro não se trai
 não quer gente mais gente que outra gente 

 Isto vai meus amigos isto vai
 o que é preciso é ter sempre presente
 que o presente é um tempo que se vai
 e o futuro é o tempo resistente

 Depois da tempestade há a bonança
 que é verde como a cor que tem a esperança
 quando a água de Abril sobre nós cai.

 O que é preciso é termos confiança
 se fizermos de maio a nossa lança
 isto vai meus amigos isto vai. (Ary dos Santos)
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HONRA AO MÉRITO



"Enquanto houver estrada para andar a gente vai continuar", esta é a maior manifestação de interesse que
podemos coletivamente assumir. Nos versos do poema que Jorge Palma entoa o conforto de que não vamos
parar, mesmo perante o infortúnio que nos abalou com a ausência do Rogério Cação, ou com a situação
pandémica, que tarda em desaparecer, encontramos esperança e futuro. Uma coisa é certa: nada voltará a ser
igual, sendo que da adversidade encontraremos o caminho!  

Mas temos que ser capazes de dar uma resposta positiva e de esperança às dificuldades. 

A ausência do Rogério teve impactos enormes, mas as mais diversas manifestações de solidariedade
institucional acolhidas transportam consigo uma garantia de confiança no caminho que iremos que percorrer.
A consolidação do reconhecimento político e social é um elemento que podemos capitalizar, enfim, “a gente
não vai parar”, temos todas as razões para continuar, ”enquanto houver ventos e mar”. 

ISTO VAI MEUS AMIGOS ISTO VAI (A ti Rogério)
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Desenhamos as nossas opções num quadro de inexistência de um Orçamento de Estado para 2022,
com eleições legislativas agendadas que implicarão alterações no quadro institucional.

A implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, em profunda aceleração de contratualização, é
assumidamente uma oportunidade única pela dimensão do investimento previsto, no entanto, com
elevados riscos para as organizações, nas suas opções estratégicas em termos dos investimentos na
reconversão e na definição dos novos equipamentos e respostas sociais. Mais do que gerir
oportunidades de investimento poderá ser crítico que as mesmas sejam a expressão das reais
necessidades das pessoas que apoiamos.

Não podemos ser indiferentes aos processos de transição digital e de adesão aos múltiplos caminhos
da economia verde. Estamos atentos e mobilizados para o novo quadro de apoio PT2030, sem que daí
se dispense a salvaguarda da transição de quadro numa lógica de disrupção dos apoios e
investimentos.
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Assume assim, com particular prioridade a consolidação da representação do movimento cooperativo
ao nível da cooperação com responsabilidade no setor social e solidário, bem como, na educação e na
saúde. 

A consolidação da capacitação organizacional e a sustentabilidade da Confederação como entidade de
cúpula do setor cooperativo exigirá a continuidade do projeto de “Empreendedorismo e Inovação Social -
Capacitação Institucional das Organizações da Economia Social Membros do Conselho Nacional para a
Economia Social”, implementando as ações inscritas nesta linha de financiamento. 

Aos desafios complexos de gestão organizacional e de sustentabilidade, acrescentamos um enfoque na
valorização das carreiras profissionais e captação de recursos humanos qualificados. Perante estes
desafios é necessário continuar a consolidar a nossa cultura coletiva e identidade cooperativa.
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PRIORIDADES

A CONFECOOP, enquanto estrutura representativa do sector
cooperativo assume como objetivo principal do seu Plano de
Atividades, a consolidação de um modelo contínuo de
funcionamento que contribua para o reconhecimento público
do sector cooperativo como parceiro incontornável ao lado
dos demais agentes económicos, sociais, culturais e políticos
e, fundamentalmente, contribuir para o crescimento e
afirmação da CONFECOOP, através do alargamento do seu
espaço de representação do sector cooperativo. 

Plano de Atividades 2022



Defender a aprovação do ESTATUTO FISCAL PARA A ECONOMIA SOCIAL;
Suscitar a REVISÃO DA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS RAMOS COOPERATIVOS, tal como, está
determinada pelo Código Cooperativos e pela Lei de Bases da Economia Social (LBES).
Manter o compromisso com o cumprimento dos OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL das
Nações Unidas.
Manter a presença nos órgãos sociais da COOPERATIVA ANTÓNIO SÉRGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL
Manter a presença nos órgãos sociais da CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DA ECONOMIA SOCIAL
Defender a necessidade de que sejam criadas “condições mais favoráveis à OBTENÇÃO DE CRÉDITO E
AUXÍLIO TÉCNICO”, 
Defesa da necessidade de o Estado apoiar a QUALIFICAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO das organizações
representativas da Economia Social.
Manter presença no CONSELHO NACIONAL DA ECONOMIA SOCIAL ,
Manter a participação no CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL  e nas suas comissões especializadas, 
Manter a participação na negociação do COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO para o Setor Social e Solidário
Defender a revisão do PACTO SOCIAL
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Defender MEDIDA DE ESTÍMULO AO COOPERATIVISMO 
Reforço do papel das Cooperativas de Habitação e Construção no enquadramento da LEI DE BASES DA
HABITAÇÃO. 
Defender o EMPREENDEDORISMO COOPERATIVO e assegurar uma medida apoio à criação de novas
cooperativas 
Defender MEDIDAS DE APOIO À CONTRATAÇÃO e integração de quadros qualificados nas cooperativas por
via de apoios à contratação
Defender medidas de apoio ao cooperativismo para a promoção da INTERCOOPERAÇÃO entre organizações
das Economia Social.
Defender um plano de valorização dos profissionais e MELHORIA DAS CARREIRAS E CONDIÇÕES DE
TRABALHO dos profissionais que trabalham no setor Social e Solidário.
Apostar numa ferramenta de CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO dos agentes do setor cooperativo 
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Promover o fortalecimento do
cooperativismo pelas vias da
modernização, da qualidade e da
cooperação, assente nos seus
valores e princípios, tendo em
vista a afirmação da sua
importância e indispensabilidade
para a Economia e para a
Sociedade.

Sector Cooperativo moderno,
dinâmico e coeso, publicamente
reconhecido como parceiro
económico e social incontornável com
valores e princípios sociais
partilhados por todas as “famílias” da
Economia Social e claramente distinto
de outros modelos empresariais. 

Solidariedade
Equidade       

Liberdade
Universalidade

Cooperação
Honestidade
Participação
Democracia

Justiça Social

ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL
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MISSÃO VISÃO VALORES

A CONFECOOP continuará a defender a nível Nacional e Internacional, que os VALORES E PRINCÍPIOS
COOPERATIVOS sejam respeitados e salvaguardada a identidade cooperativa. 

 



A capacidade de renovação, de
adaptação e mudança perante a
perspetiva de um ambiente adverso e
de acelerada transformação, o que
exigirá das organizações
cooperativas a AGILIDADE
ORGANIZACIONAL numa perspetiva
de simultaneamente construírem um
ambiente dinâmico, ágil, flexível e de
estabilidade. 

A aceleração da TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL através da criação de uma
cultura digital, inovadora e ágil,
mediante o desenvolvimento de
competências digitais na
organização e da melhoria da
infraestrutura tecnológica e digital.

Deverá ser feita uma reflexão
conjunta quanto à
TRANSFORMAÇÃO DO PARADIGMA
DE TRABALHO nas organizações
cooperativas, em particular, uma
nova forma de arquitetura do
trabalho em sí, a adaptação dos
espaços físicos, novos instrumentos
de trabalho e necessidade de atrair
talento para o setor cooperativo.

PRIORIDADE CHAVES DE RECUPERAÇÃO
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: UMA INEVITABILIDADE PARA AS ORGANIZAÇÕES COOPERATIVAS
Defender um programa especifico para a transição digital das organizações e dos serviços que prestam,
com reforço na digitalização, automatização e numa aposta na tecnologia para a melhoria da qualidade dos
serviços e suporte ao trabalho desenvolvido pelos profissionais. 
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ECONOMIA VERDE: UMA APOSTA INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL
Defender em sede de cooperação a aposta num programa especifico para a economia verde, inteligente e
sustentável, em particular, numa maior eficiência ecológica do meios e recursos, nomeadamente, uma forte
reconversão das frotas e eficiência energéticas dos equipamentos sociais. 

SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA: MODERNIZAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS
Defender a necessidade do Estado investir em Serviços Públicos digitais, Simples e Inclusivos, através do
incremento de iniciativas de simplificação administrativa, digitalização administrativa e descentralização de
competências, meios e recursos para as organizações do setor social e solidário, com aposta no reforço do
papel das estruturas representativas. 



DOMÍNIOS
ESTRATÉGICOS

01 GESTÃO E 
QUALIDADE

02 COOPERAÇÃO E
CONHECIMENTO



Garantir uma intervenção organizacional que tenha como base
a qualidade dos serviços e das respostas às solicitações das
filiadas e dos parceiros institucionais, sem esquecer a
importância do cumprimento do quadro legal em vigor. 

Pretende de uma forma geral apostar na sustentabilidade
organizacional bem como desenvolver atividades que
respondam as reais necessidades diagnosticadas
relativamente ao seu universo de entidades associadas e ao
contexto em que estas se inserem.

GESTÃO E QUALIDADE



Implementar o sistema de Gestão da
Qualidade 

Certificação do
SGQ

1

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

Grau de
Satisfação

Descrição

A1 - Sistema de
Gestão da
Qualidade

A2 - Assegurar
as respostas
técnicas e
normativas

GESTÃO E QUALIDADE GESTÃO GERAL DOS SERVIÇOS

O1 - Gestão Geral
dos Serviços

Indicador de
Resultado

>80%
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Meta

Politica de
Qualidade

Avaliação de
Satisfação

Indicador de
Realização



Transformação Digital
Economia Verde
Simplificação Administrativa

Relatório > 2

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

Dossier

Descrição

A3 - Identificar e
disseminar boas
práticas

A4 – Áreas
temática
emergentes

GESTÃO E QUALIDADE DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 

O2 - Disseminação
de informação 

Indicador de
Resultado

> 3
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Meta

Reunião

Dossier
Temático

Indicador de
Realização



Garantir a continuidade da operação aprovada de
“Empreendedorismo e Inovação Social - Capacitação
Institucional das Organizações da Economia Social
Membros do Conselho Nacional para a Economia Social
(CNES)”. Assegurar o processo de transição do próximo
quadro de apoio PT 2030.

Acompanhar e Monitorizar o plano de investimentos em
sede de Plano de Recuperação e Resiliência. 

Participar de forma ativa na implementação, avaliação e
monitorização do compromisso de cooperação assinado
entre o Governo e os parceiros do setor social e solidário.

Assegurar uma relação de proximidade às filiadas e dos
parceiros institucionais e promover o alargamento do
espaço de representação cooperativa. 

COOPERAÇÃO E
CONHECIMENTO



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

Nº reuniões >4

Relatório

Descrição

A5 - Debates e
Conferências

A6 - Comunicação
Organizacional

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL 

Indicador de
Resultado

1
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Meta

Reuniões

PlanoImplementar o Plano de Marketing

Implementar o plano de formação
na área da gestão organizacional 

Dossiers
Técnico
Pedagógico

A7 - Pacote
formativo

Nº ações de
formação

>5

O4 -
Empreendedorismo
e Inovação Social 

Indicador de
Realização



Continuação do estudo de
caracterização do sector cooperativo
e de avaliação do impacto da crise
pandémica  

Registo 1

Avaliação de
Satisfação

Descrição

A8 – Estudo
Académico

A9 – Plataforma
Digital de
Intercooperação

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL 

Indicador de
Resultado

>80%
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Meta

Estudo

PortalDesenvolvimento de portal de
intercooperação 

Presença em reuniões, organização de
conferências e garantir a participação
nos principais fóruns de discussão e
decisão 

Relatório de
Atividade

A10 –
Representação

Registo de
Presença

>15

O4 -
Empreendedorismo
e Inovação Social 

Indicador de
Realização



Apoio aos gabinetes de
empreendedorismo cooperativo Nº Gabinetes 5

Grau de
Satisfação

Descrição

A11 - Polos
Descentralizados

A12 - Avaliação
Externa

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL 

Indicador de
Resultado

>80%
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Meta

Relatório de
execução

Avaliação de
Satisfação

Aquisição de serviço especializado
para avaliação das metodologias

O4 -
Empreendedorismo
e Inovação Social 

Indicador de
Realização

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO



Acompanhar a execução e avaliação
do Compromisso de Cooperação para
o biénio 2021-2022

Nº Reuniões >12

Relatório

Descrição

A13 - Comissão
Permanente para o
Setor Social e
Solidário 

A14 - Revisão ou
publicação de
legislação aplicável

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL 

Indicador de
Resultado

1
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Meta

Reuniões

PropostaApresentação de propostas de
revisão ou publicação de legislação
aplicável ao setor social e solidário;

O4 -
Empreendedorismo
e Inovação Social 

Indicador de
Realização

A15 – Monitorização
do impacto da
legislação ao setor

Monitorização do impacto da
legislação e análise do estado da arte
com o objetivo de fundamentar as
propostas em sede de negociação

Relatório 1Proposta

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO



Desenvolvimento do desenho de
respostas sociais

Relatório 1

Parecer

Descrição

A16 - Desenvolvimento
do desenho de
respostas sociais 

A17 –
Licenciamento,
fiscalização e regime
sancionatório;

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO
COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO

Indicador de
Resultado

1

Plano de Atividades 2022

Meta

Proposta

ParecerAcompanhamento e análise do regime
de licenciamento, fiscalização e
respetivo regime sancionatório;

A18 -
Comparticipações
Familiares

Regulamento das Comparticipações
Familiares devidas pela utilização dos
serviços e equipamentos sociais;

Relatório 1Parecer

O4 - Compromisso
de Cooperação

Indicador de
Realização



Acompanhamento do Fundo de
Reestruturação do Setor Social e
Solidário

Nº Reuniões >3

Nº pareceres

Descrição

A19 - Fundo de
Reestruturação do
Setor Social e Solidário;

A20 - Emissão de
pareceres

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO
COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO

Indicador de
Resultado

>5
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Meta

Reuniões

ParecerEmissão de pareceres diversos
colocados à apreciação 

A21 - Grupos de 
 trabalhos 

Relatório >3ReuniõesIntegração nos grupos de trabalhos
criados pelo ISS ou MTSSS 

O4 - Compromisso
de Cooperação

Indicador de
Realização



Participação e negociação da adenda
ao compromisso de Cooperação 

Nº Reuniões >3

Nº Reuniões

Descrição

A22 - Adenda ao
compromisso de
Cooperação ;

A23 – Pacto Social 

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO
COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO

O4 - Compromisso
de Cooperação

Indicador de
Resultado

>3
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Meta

Reuniões

ReuniõesImplementação e monitorização do
Pacto Social

Indicador de
Realização



Envolver as filiadas na concretização
dos objetivos e garantir a
representação institucional

Grau de
Satisfação

>80%

Nº filiadas

Descrição

A24 – Consolidação da
relação com as filiadas

A25 – Promover o
alargamento do espaço
de representação
cooperativa

PROXIMIDADE ORGANIZACIONAL

O5 – Proximidade
Organizacional  

Indicador de
Resultado

>5
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Meta

Avaliação
Externa

FiliaçãoConcretizar a entrada de cooperativas
ou federações

A26 – Participação
ativa ao nível da
representação
nacional

Nº
Participações

>10ReuniõesGarantir a presença ao nível da
representação nas diferentes
estruturas e fóruns de discussão 

Indicador de
Realização

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO



Garantir a continuidade no trabalho
desenvolvido na representação dos
interesses das cooperativas.

Nº Reuniões >6

Descrição

A26.1 – CASES
Cooperativa António
Sérgio para a Economia
Social  
A26.2 – CNES
Conselho Nacional para
a Economia Social

PROXIMIDADE ORGANIZACIONAL

O5 – Proximidade
Organizacional  

Indicador de
Resultado

>3
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Meta

Reuniões

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

A26.3 –
CIRIEC/Portugal

Nº Participações >5ReuniõesGarantir o acompanhamento dos
trabalhos, iniciativas, conferências,
estudos, entre outros

Nº ReuniõesReuniões

Indicador de
Realização

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO



Garantir a continuidade no trabalho
desenvolvido na representação dos
interesses das cooperativas.

Nº Reuniões >6

Descrição

A26.4 – CES- Conselho
Económico e Social

A26.5 Reunião
CONFAGRI

PROXIMIDADE ORGANIZACIONAL

O5 – Proximidade
Organizacional  

Indicador de
Resultado

>1
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Meta

Reuniões

ReuniõesReunião de discussão de assuntos de
interesse das Confederações

A26.6 CPES –
Confederação
Portuguesa de
Economia Social

Nº
Participações

>5ReuniõesParticipar nas reuniões de Direção da 
 Confederação das Organizações da
Economia Social 

Nº Reuniões

Indicador de
Realização

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO



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

Nº Reuniões >6

Descrição

A27 – Participação
ativa ao nível da
representação
transnacional
A27.1 – ACI – Aliança
Cooperativa
Internacional

PROXIMIDADE ORGANIZACIONAL

O5 – Proximidade
Organizacional  

Indicador de
Resultado

>1
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Meta

Reuniões

ReuniõesParticipar nas iniciativas e objetivos da
ACI.

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

Nº
Participações

>2ReuniõesAnalisar a informação, dar resposta a
solicitações de interação/cooperação,
participar nas Assembleias-gerais, em
Seminários e em grupos de trabalho.

Nº Reuniões

Indicador de
Realização

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO



Participar nas reuniões, conferências
e disseminar informação produzida

Nº Reuniões >1

Descrição

A27.3 - Cooperatives
Europe

A27.4 – Rede ESMED –
Rede Euro
Mediterrânea de
Economia Social

PROXIMIDADE ORGANIZACIONAL

O5 – Proximidade
Organizacional  

Indicador de
Resultado

>1
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Meta

Reuniões

ReuniõesParticipar nas reuniões , conferências
e disseminar informação produzida

A27.5 –CECOP- The
European
confederation of
industrial and service
cooperatives 

Nº
Participações

>5ReuniõesParticipar nas reuniões , conferências
e disseminar informação produzida

Nº Reuniões

Indicador de
Realização

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO



Organizar em articulação com a
CONFAGRI e CASES o Dia
Internacional da Cooperativas

Relatório 1

Descrição

A28 – Comemoração
do Dia Internacional
das Cooperativas

A29 – Livro Branco 

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO
PROXIMIDADE ORGANIZACIONAL

O5 – Proximidade
Organizacional  

Indicador de
Resultado

1
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Meta

Relatório de
Atividade

DocumentoContinuidade na identificação das
principais prioridades, preocupações e
ambições do movimento cooperativo

A30 –CECOP- The
European
confederation of
industrial and service
cooperatives 

Nº
Participações

>5ReuniõesParticipar nas reuniões , conferências
e disseminar informação produzida

Relatório

Indicador de
Realização



Indicador de
Realização

Participar em audiência com
Comissões;

Relatório >3

Descrição

A31 – Comissões
Assembleia da
República 

A32 – Audiências

PROXIMIDADE ORGANIZACIONAL

O5 – Proximidade
Organizacional  

Indicador de
Resultado

>3
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Meta

Relatório

Audiência com Ministro do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social,
Ministério da Economia ; Ministério da
Educação; Ministério da Saúde;

RelatórioRelatório

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO



Indicador de
Realização

Garantir a participação na CNA do
PRR e monitorizar a execução do
plano de investimentos

Relatório >9

Descrição

A33 – Comissão
Nacional de
Acompanhamento 

A34 – Conselho
Consultivo Inovação
Social

ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO 

O6 - 
 Acompanhamento
e Monitorização 

Indicador de
Resultado

>3

Plano de Atividades 2022

Meta

Relatório

Participar nas reuniões do Conselho
Consultivo Centro Nacional de
Competências para a Inovação Social 

RelatórioReuniões

COOPERAÇÃO E CONHECIMENTO

A35 -  Plano de
Atividades e
Orçamento

Garantir o cumprimento das atividades
previstas no plano aprovado em AG

>80%Realização das
atividades

Relatório de
atividades



Anexo 1
CRONOGRAMA  DE ATIVIDADES 2022





Anexo 2
ORÇAMENTO 2022



TOTAL RENDIMENTOS
383 427,01

ORÇAMENTO 2022

TOTAL GASTOS
 383 427,01 


