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“Nem um poema nem um verso nem um canto

tudo raso de ausência tudo liso de espanto

e nem Camões Virgílio Shelley Dante

– o meu amigo está longe

e a distância é bastante.”
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Não somos indiferentes à tempestade emocional que recaiu sobre todos nós. A partida do Rogério! 
  
Algo mudou, muda sempre, mas a presença do legado e a responsabilidade de continuar a defender o movimento cooperativo não se
alterou. Foi esta a nossa resposta e que se encontra espelhada no Relatório de Atividades que aqui apresentamos.
  
Em destaque a assinatura do Pacto Social e o reconhecimento do contributo da CONFECOOP para o estabelecimento do Compromisso
de Cooperação para o biénio 2021-2022. Nas palavras da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ao Rogério deve-se
a assinatura, fundamentalmente pela sua capacidade de diálogo e contributo para a construção de pontes de entendimento. Por isso, a
convicção que a intervenção na negociação da Cooperação e do próprio Pacto Social foram determinantes nos resultados alcançados. 
  
Quanto aos resultados do nosso empenho organizacional são merecedores do nosso aplauso e as evidências desse reconhecimento
são parte integrante deste documento. 
  
Fica a certeza que depois da tempestade vêm a bonança e de que “o presente é um tempo que se vai e o futuro é o tempo resistente.” 

Não baixamos os braços e manteve-se uma atividade que continuou a exigir um esforço de atuação ao nível da Comissão Permanente
para o setor Social e Solidário (CPSS), na procura de respostas, orientações técnicas e políticas, propostas e pareceres, revisão de
legislação, definição de mecanismos de apoio e programas específicos para responder a crise pandémica com impacto mundial.

Foi exigido responder às solicitações com celeridade e demonstrar capacidade para reagir à necessária adaptação de novos períodos
de confinamento, de interrupção de atividades, de definição de orientações e legislação de suporte ao período excecional. 

Todo o processo de transição digital permitiu manter a regular presença nas iniciativas da CASES, do CNES - Conselho Nacional da
Economia Social, do CES - Conselho Económico e Social.
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Estivemos envolvidos numa intensa atividade em sede da Comissão Permanente do Setor Social e Solidário, bem como, na Comissão
Nacional de Cooperação e no Fundo de Restruturação do Setor Social e Solidário.
Participámos em múltiplas conferências, webinares, reuniões de parceria, em audiências e audições publicas. No Plano de
Recuperação e Resiliência estivemos profundamente envolvidos e levámos as nossas preocupações junto da Comissão Nacional de
Acompanhamento.

A participação no CES – Conselho Económico e Social tem tido especial interesse tendo sido assegurado a presença nas reuniões dos
grupos de trabalho da CEPES para a emissão do parecer quanto a “Conta Geral do Estado de 2020” e sobre “Natalidade em Portugal:
Uma Questão Económica, Política e Social” às Grandes Opções do Plano, ao Plano Nacional de Reformas e à proposta do Orçamento
do Estado. 

Como membro do Centro de Estudos de Economia Pública e Social – CIRIEC Portugal e da sua Direcção, a CONFECOOP assegurou a
participação nas reuniões do Órgãos Sociais e, com especial destaque, demos continuidade ao estudo sobre o impacto da covid-19 nas
cooperativas de solidariedade social. 
Na Confederação Portuguesa da Economia Social mantivemos a vice-presidência. 

No plano Internacional, a CONFECOOP, acompanhou toda atividade da CECOP - Confederação Europeia de Cooperativas de Indústria e
de serviços, assim como, da organização sectorial da ACI para a as cooperativas de indústria e serviços (CICOPA), das Coopeative
Europe, da Social Economy Europe e da própria ACI.

31 março 2022
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OBJETIVO 1 
QUALIDADE
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“Num ano que não nos disponibilizou as melhores condições, trouxe
desafios impares e a tristeza da partida do Rogério Cação, o empenho e
trabalho desenvolvido pela CONFECOOP foi da maior relevância …. em
termos formativos, informativos e ações de formação realizadas. O nosso
muito obrigada e a nossa manifestação de total interesse e
disponibilidade para continuar a articulação que temos estabelecida.”
CERCILISBOA, CRL”  

CERCILISBOA, CRL

“A CONFECOOP tem vencido com sucesso os desafios impostos pela
pandemia reforçando o apoio, proximidade e relações de parceria com os
cooperadores e rede de parceiros.”
CRESAÇOR, CRL
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"O relatório de avaliação de satisfação
indica um grau de satisfação global

superior a 94%, relativo indicador
“Desempenho da CONFECOOP”.

Procedemos à recolha de informação e
partilha junto das filiadas sobre

matérias relacionadas com a situação
pandémica – COVID-19, o Código da
Contratação Pública, o Regulamento

Geral de Proteção de Dados e,
fundamentalmente com os

investimentos em sede de Plano de
Recuperação e Resiliência.

Continuamos a apostar numa estratégia de
consolidação da qualidade dos serviços

contribuiu para o fortalecimento da relação
com as organizações filiadas e com as

respetivas entidades parceiras. Sabemos, no
entanto, que é uma tarefa inacabada e de
melhoria contínua para a qual devemos

manter o investimento que a qualidade nos
exige. 

O envolvimento por parte das entidades
filiadas é central na consolidação deste

objetivo estratégico.

Aumento de resposta às demais
solicitações. A situação pandémica

contribuiu para sublinhar a importância da
intercooperação e da necessidade de uma
maior proximidade entre organizações. O

papel da CONFECOOP como estrutura
representativa vai consolidando esta

estratégia organizacional e reforçando a
relevância do compromisso coletivo de
promover a qualidade dos serviços e do

acompanhamento das partes interessadas

DESTAQUE AVALIAÇÃO DOS RISCOS E 
GESTÃO DE OPORTUNIDADES

TENDÊNCIAS

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. 
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OBJETIVO 2 
SUSTENTABILIDADE
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S “A CONFECOOP tem vindo a reforçar o seu papel enquanto representante do

setor Cooperativo nos vários organismos públicos e privados em que participa,
assumindo um papel fundamental no desenho das políticas públicas. Constitui
uma referência sólida e digno representante, a nível nacional e internacional, do
cooperativismo e da economia social.” 

CRESAÇOR, CRL

Relatório de Atividades 2020

"A CONFECOOP foi muito rápida na adaptação das formas de comunicar e
foi igualmente rápida do apoio logístico às IPSS relativamente a medidas de
protecção contra a covid-19” 

PRONOBIS, CRL



A proximidade às necessidades dos
contextos tem contribuído para a

sustentabilidade organizacional e para
uma crescente capacidade de responder

às expetativas das organizações que
integram a CONFECOOP

 
Nos projetos de Capacitação Institucional
das Organizações que integram o CNES

Capacitação levamos a efeito o
cumprimento dos objetivos e metas

estabelecidas.

Acompanhamento de forma ativa da
elaboração do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR) e o contributo para a

elaboração dos instrumentos e programas
para responder à crise sanitária, como a Linha
de Apoio à Economia COVID-19, o ADAPTAR

SOCIAL+ e o MAREESS, Compromisso
Emprego Sustentável, programa de formação
profissional “VALORIZAR SOCIAL”, e parceria

“QUALIFICA SOCIAL”, 

Aumento de atividades em resultado de um
maior número de solicitações,

reconhecimento do papel da CONFECOOP
como estrutura representativa do setor.

DESTAQUE AVALIAÇÃO DOS RISCOS E 
GESTÃO DE OPORTUNIDADES

TENDÊNCIAS

Aposta 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. 
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OBJETIVO 3 
COOPERAÇÃO
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“A Confecoop é uma organização absolutamente necessária à manutenção e ao
desenvolvimento do cooperativismo em Portugal.”

PRONOBIS, CRL

Relatório de Atividades 2021

“Muitos parabéns pelo imenso trabalho que muito tem ajudado as nossas
Cooperativas”

CERCILISBOA, CRL



A revisão dos modelos de financiamento
e funcionamento das respostas sociais e,

simultaneamente, as alterações
legislativas que decorrem desse trabalho,

são um contributo importante para
adequar os meios às necessidades sociai

A permanência da situação pandémica pela
COVID-19 suspendeu alguns dos trabalhos

em curso, ocupando atenção e as prioridades.  
Os impactos da COVID-19 nas organizações

cooperativas foi objeto de estudo e de
atenção por parte da CONFECOOP. 

 

Aumento exponencial de presenças em
reuniões da CPSS, assim como, um

aumento significativo de emissão de
pareceres e a pronúncia sobre as mais

diversas propostas legislativas, programas
de apoio e orientações técnicas, num claro

reforço da consolidação do papel da
CONFECOOP

DESTAQUE AVALIAÇÃO DOS RISCOS E 
GESTÃO DE OPORTUNIDADES

TENDÊNCIAS

Consolidação da participação da CONFECOOP na Comissão Permanente para o Setor Social e Solidário (CPSS),
no debate em torno do Compromisso de Cooperação para o biénio 2021 – 2022 e na revisão do Pacto Social. A

participação na CPSS foi intensa e exigiu um grande envolvimento e cooperação institucional 
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OBJETIVO 4 
PROXIMIDADE

ORGANIZACIONAL
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“A Confecoop é uma organização absolutamente necessária à manutenção e ao
desenvolvimento do cooperativismo em Portugal.”

PRONOBIS, CRL

Relatório de Atividades 2021

“A confecoop fez a transição digital com muita facilidade assegurando a
disseminação da informação e criando espaços de reflexão e debate essenciais
para as organizaçõesos parabéns pelo imenso trabalho que muito tem ajudado
as nossas Cooperativas”

CERCIESPINHO, CRL



A comunicação com as filiadas e com os
parceiros tem permitido estabelecer a

proximidade e a conciliação das relações
com as organizações filiadas e com outras

organizações cooperativas que
progressivamente têm evidenciado

interesse em ter relação com a
CONFECOOP

algumas organizações continuam a manter
alguma resistência e dificuldade em participar
no debate, e fundamentalmente, em aceitar as

mais valias de uma maior intercooperação
entre as organizações cooperativas

Presença em reuniões nacionais e
internacionais aumentou significativamente,

em resultado da situação pandémica e da
necessidade de maior cooperação entre as

várias entidades e, ainda, a própria
agilização de reuniões que resulta do

processo natural de transição digital e de
uma maior aposta na realização de reuniões

em modelo de videoconferência

DESTAQUE AVALIAÇÃO DOS RISCOS E 
GESTÃO DE OPORTUNIDADES

TENDÊNCIAS

Garantir uma relação de proximidade às filiadas e dos parceiros institucionais e promover o alargamento 
do espaço de representação cooperativa. 
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OBJETIVO 5 
REALIZAÇAO
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“A Confecoop está presente em múltiplas plataformas e organismos com um
papel muito ativo na representação das organizações, colaboradores e pessoas
com deficiência”

CERCIESPINHO, CRL

Relatório de Atividades 2021

“Apesar de 2 anos tão desafiantes conseguiram manter os canais digitais a
funcionar bem, com informações atempadas e pertinentes”

CERCIOEIRAS, CRL



As atividades do plano foram
globalmente concluídas e foram
realizadas outras não previstas,

fundamentalmente em resultado da
gestão de oportunidades que surgiram ao

longo do exercício

A diversidade de solicitações exige uma
constante avaliação de prioridades e

recalendarização de algumas das ações
inscritas, em particular, as iniciativas de

audiência com os Grupos Parlamentares (GP),
que têm sido substituídas por envio de

informação escrita

O cumprimento do plano e a execução
orçamental têm sido garantidos ao longos dos
anos. Verificamos uma constante na taxa de
execução que podemos considerar elevada

DESTAQUE AVALIAÇÃO DOS RISCOS E 
GESTÃO DE OPORTUNIDADES

TENDÊNCIAS

Objetiva-se a concretização das políticas, estratégias e objetivos definidos e aprovados em Assembleia Geral. 
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A DESTACAR
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webinar ECONOMIA VERDE 
webinar Transiçao Digital 
webinar Habitação e desafios emergentes 
Congresso Internacional do Sector Cooperativo - conferência internacional "O FUTURO DA
ESTRATÉGIA EUROPEIA PARA A DEFICIÊNCIA"
Conferência | COOPSDAY – Dia Internacional das Cooperativas 

Debates e
conferências

ATIVIDADES A DESTACAR

Campanhas
sensibilização
e informação

Mais de 12 newsletters
Distribuição de 1000 infografias sobre princípios cooperativos
Edição e distribuição de 250 exemplares do jogo de tabuleiro “Jogo da Cooperação”
Sessão de Lançamento e Apresentação dos “JOGOS COOPERATIVOS” 
Edição e distribuição de 250 exemplares do livro “Jogo da Cooperação”
Edição e distribuição de 250 exemplares do “Manual RGPD” em resultado da ação de
formação de 2020



Participações em Reuniões da Comissão Permanente Setor Social
e Solidário (CPSSS)

Atividades | eventos | representações

ATIVIDADES A DESTACAR

36
Audiências com membros do Governo8
Audições públicas e 2 audições europeias5
Intervenções emconferências nacionais e europeias20
Reuniões da Confederação Portuguesa da Economia Social (CPES)14
Reuniões da CECOP9
Reuniões de acompanhamento do Plano de Recuperação de Resiliência
(PRR)

15
Reuniões com Instituto da Segurança da Social (ISS)5
Reuniões e atividades da CASES11
Reunião da Aliança Cooperativa Internacional (ACI)1

3Ações de formação Código de Contratação Pública

10Reuniões da Comissão Nacional de Cooperação (CNC)

3Atividades com o Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto (ISCAP)

6Reuniões do Conselho Económico e social (CES)

10Reuniões com Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP))

22Atividades promovidas pela CONFECOOP

2Reuniões da Organização Cooperativa Países de Língua
Portuguesa (OCPLP)

2Reuniões a Social Economy Europe (SEE



Proposta de revisão do Pacto Social

Pronúncias | Pareceres

ATIVIDADES A DESTACAR

Projeto parecer sobre a Natalidade – CEPIN/CES

Parecer CES - Equilíbrio entre Mulheres e Homens nos Órgãos de
Gestão das Empresas e Planos para a Igualdade

Portaria determina as medidas de caráter extraordinário, temporário
e transitório, destinadas ao setor social e solidário

Portaria nº45/2021 de 24 de Fevereiro de pronúncia sobre a Adenda ao
Compromisso de Cooperação

Revisão do Compromisso de Cooperação 2021 – 2022

Despacho Adaptar Social +

Regulamento do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio

Proposta de prorrogação dos Projetos-Piloto CAMAI 

Projeto de Regulamento Interno da CNA

Consulta Pública do PRR

Proposta de Regulamentação PROCOOP

Portaria alargamento da gratuitidade da frequência creche a
todas as crianças inseridas no 2º escalão de rendimentos da

comparticipação familiar 

Proposta de Acordo – Valorizar Social e Qualifica Social

Proposta de revisão do Regime de Licenciamento das Respostas
Sociais

Proposta de Adenda ao Compromisso de Cooperação para o
biénio 2021-2022

Proposta de Protocolo PRR Setor Social 
 

Orçamento de Estado 2022
 

Carta aos Partidos Orçamento Estado 2022

Parecer IGF – Autoridade de Auditoria

Compromisso Emprego Sustentável



DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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BALANÇO 2021

Relatório de Atividades 2021

Relativo às contas apresentamos uma  proposta de relatório de contas que aponta para um resultado liquido do exercício no valor de 7.095,33€.
Verifica-se um aumento na rubrica de recursos humanos - contratação de um recurso técnico.

Diminuição  nos subsídios às exploração e simultaneamente nos custos Merc.Vendas e Mat. Consumidas  em função da cessação do protocolo com MTSSS para 

Os Custos do Exercício foram de €  311.673,14
Os Proveitos do Exercício foram de € 318.768,47

O Resultado Líquido Positivo é de €  7.095,33

Propõe-se que a distribuição dos Resultados do Exercício vá a resultados transitados.
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OUTROS ASSUNTOS
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Governo e setor social celebram novo Pacto de Cooperação

 A CONFECOOP foi uma das organizações representativas do setor social e cooperativo que assinou com o Governo o novo
Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social.

 Renovação do pacto celebrado há 25 anos, que definia as regras, pressupostos e condições da cooperação entre setor público
e instituições de solidariedade.

 O documento, que tem o horizonte de dez anos, é um “compromisso para reafirmar a parceria estratégica entre Estado,
autarquias e instituições de solidariedade social”; mas é também uma ferramenta de "previsibilidade", na medida em que
estabelece que, anualmente, haverá “uma revisão daquilo que é o esforço de partilha dos encargos daquilo que se decidiu
fazer em comum”.

 O novo Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social contempla mais de duas dezenas de áreas estratégicas de
intervenção, desde o apoio à primeira infância, educação pré-escolar e educação inclusiva e ensino especial, passando, entre
vários outros, pelo apoio a jovens e pessoas com deficiência, apoio domiciliário, apoio a refugiados, pessoas em risco de
exclusão ou vítimas de violência doméstica.

Relatório de Atividades 2021

 Pacto de Cooperação
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Resumo da Reunião entre o Primeiro Ministro e as organizações do setor social e solidário 

Uma reunião que se revelou bastante importante e cuidada por parte de todos os envolvidos.

Sinalizámos a importância de uma politica de  Valorização das Carreiras, de aposta num Estatuto Fiscal e apresentamos
preocupações especificas com a Lei do Maior Acompanhado e com os impactos da discussão da Desinstitucionalização. 

Previsibilidade e Estabilidade foram a tónica.

Reunião com Primeiro Ministro



Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva
Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva
Ministro da Educação, João Costa
Secretário de Estado da Educação - António Leite
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho
Secretária de Estado da Inclusão - Ana Sofia Antunes
Ministra da Saúde, Marta Temido
Secretária de Estado da Habitação - Marina Gonçalves
Secretária de Estado das Pescas - Teresa Coelho 

 A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social vai assumir  a Concertação e Diálogo Social com os parcerios sociais, a
Economia Social, a coordenação do CNES, toda a Ação Social e a interlocução com o Setor Social e Solidário, atribuindo à Secretária de
Estado da Inclusão a coordenação mais prática.

Com o António Costa e Silva no Ministério da Economia existe uma expetativa de aproximação a este ministério.

O Ministro da Educação, João Costa e o Secretário de Estado da Educação , António Leite, conhecem bem a realidade da CONFECOOP. 
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Para o gasóleo um apoio excecional para cada organização que tenha em atenção nomeadamente os Km percorridos,
nomeadamente em SAD, Centro de Dia e CACI,  na base de um consumo médio de 8L/100KM (são viaturas de média ou alta
cilindrada – como é o caso das viaturas de 9 lugares - mas que viajam sempre carregadas);
Para a energia (eletricidade e gás) também um apoio excecional que incida sobre uma percentagem dos valores comparados das
faturas de Novembro de 2021 vs as de Março de 2022; 
Um programa excecional (no âmbito do PRR) que permita a instalação rápida de painéis solares no setor.

Impacto da crise energética, aumento da inflação e aumento do Salário Mínimo

Sem dispensar o processo de negociação em sede de Compromisso de Cooperação, propusemos à Ministra a elaboração de um
plano de contingência para fazer face ao aumento dos encargos que decorrem desta crise energética, particularmente com o preço
do gás a subir 6 vezes o preço de referência, sem esquecer a eletricidade e os combustíveis.
Neste contexto, estamos a trabalhar sobre:

Continuamos a defender a proposta de redução do lado das Contribuições Sociais para responder aos impactos deste aumento
imediato. 

Vamos iniciar o processo de negociação da Adenda ao Compromisso de Cooperação Biénio 2021-2022

Relatório de Atividades 2021
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A CONFECOOP tem participado no Conselho Consultivo do Centro Nacional de Competências para a Inovação Social que tem como
responsabilidade dinamizar a inovação social e o empreendedorismo de impacto: novos Instrumentos de financiamento público na
área da inovação social. 

PT2030 Foi aprovado pelo Conselho de Ministros o Acordo de Parceria do Portugal 2030.  Além de um programa dedicado a cada
uma das cinco regiões do continente, o Portugal 2030 terá ainda programas específicos para INOVAÇÃO E TRANSIÇÃO DIGITAL,
AÇÃO CLIMÁTICA E SUSTENTABILIDADE, DEMOGRAFIA, QUALIFICAÇÕES E INCLUSÃO, MAR e ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Centro Nacional de Competências para a Inovação Social

Eleição da Julieta Sanches como vice-presidente da Confederação Portuguesa da Economia Social (CPES)

Eleições CPES

Temos output que nos permitem uma abordagem critica e vamos dar inicio à segunda fase do estudo. 
Alguma dificuldade na recolha de dados e na participação das organizações.
Houve necessidade de reajustamento do questionário e a contratação de uma bolseira por parte do ISCAP.

Estudo COOPVID
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Preocupação com os impactos que decorrem destas auditorias. Estamos a preparar um novo parecer em resposta à insistência do
IGF e em último caso teremos que recorrer ao provedor de justiça ou/e tribunal constitucional enviado uma exposição. 

IGF – Autoridade de Auditoria

Pretende-se efetuar o agendamento de uma AG Eleitoral para dia 5 de maio (quinta-feira).
Serão realizados alguns ajustamentos à composição dos OS

Agendamento da Assembleia Geral Eleitoral


