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Abertura, Fátima Geada – Presidente Direção IPAI 

Boa Tarde, 

enho o grato prazer de dar início ao Fórum Anual do 

IPAI e começo por cumprimentar os oradores e todos 

os colegas aqui presentes. 

O Fórum constitui desde sempre um momento 

particular e especial de partilha de conhecimentos de 

Auditores para Auditores, de perspetivas sobre o 

presente e o futuro da função de Auditoria, este ano o 

tema global procura refletir sobre a importância e o 

contributo da Auditoria Interna na adequação das 

alterações regulamentares e do conceito de ESG nas 

Instituições. 

Vamos ter dois painéis : o primeiro ligado ao ESG e o 

segundo versando a óptica da nova regulamentação 

sobre Regime Geral de Prevenção da Corrupção e 

Canais de Denuncia. 

No que concerne ao primeiro painel cumpre recordar: 

O que é ESG- Environmental Social Governance? 

O conceito ESG, diretamente ligado ao universo dos 

investimentos, versa o equilíbrio dos aspetos 

ambiental, social e de governação na gestão dos 

negócios, tendo em consideração os aspetos 

económicos, de transparência e éticos. O conceito ESG 

foi o resultado de uma iniciativa da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e do Banco Mundial, em 2005. 

Nessa ocasião 20 instituições financeiras de 9 países 

uniram-se de forma a incluir questões ambientais, 

sociais e de governação das organizações no sector 

financeiro, emitindo um relatório intitulado: “Who 

Cares Wins” “Ganha quem se importa”. 

Com o desenvolvimento desta temática junto das 

empresas, hoje em dia podemos referir a existência de 

vários índices de ESG para as empresas cotadas na 

bolsa de valores, sem procurar ser exaustiva, os 

seguintes: 

 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

 Índice Carbono Eficiente (ICO2) 

 S&P Dow Jones Índices (DJSI) 

 Índice de Ações com Governação Corporativa 

Diferenciada (IGC) 

 Índice de Governação Corporativa Trade (IGCT) 

Quais são os benefícios de incluir os critérios ESG na 

gestão dos negócios? 

Naturalmente podemos ver a resposta a esta questão 

nas três ópticas: governação das instituições, óptica 

social e óptica de ambiente.  

No âmbito dos benefícios para a governação da 

Organização podemos considerar os seguintes: 

1. Contar com uma gestão robusta para identificar riscos 

socio-ambientais e mitigá-los para potencializar 

oportunidades ao negócio; 

2. Contar com processos claros que garantam ética e 

compliance, transparência e resultados no negócio; 

3. Gerar valor na cadeia produtiva sustentável, 

posicionando o compromisso da companhia com o 

presente e com o futuro; 

4. Garantir a diversidade em fóruns de gestão e políticas 

anticorrupção; 

5. Agregar competitividade via negócios mais eficientes 

e otimizados que permitem a perenidade da empresa; 

6. Fortalecer a posição da organização empresarial, 

enquanto marca empregadora, já que os 

colaboradores cada vez mais procuram um propósito 

e referência a valores fortes nos lugares em que 

trabalham. 

No âmbito dos benefícios sociais do ESG, podemos 

referir os seguintes: 

1. Garantia do cumprimento da Carta de direitos 

humanos, como o combate ao trabalho infantil e ao 

trabalho desqualificador, 

T 

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FFinancial_markets%2Fwho_cares_who_wins.pdf
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FFinancial_markets%2Fwho_cares_who_wins.pdf
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2. Investimentos por parte das empresas em projetos e 

desenvolvimento nas comunidades em que a empresa 

se insere, 

3. Garantia de um ambiente de trabalho diverso e 

inclusivo; 

4. Incentivo e apoio para que as mulheres possam 

ocupar cargos de responsabilidade e de liderança; 

5. Desenvolvimento de iniciativas que deem prioridade 

à segurança e saúde da comunidade e dos 

colaboradores . 

Como ser uma empresa que se orienta nos critérios 

ESG? 

O principal desafio coloca-se na metodologia a adotar 

para identificar e compreender como os critérios ESG 

afetam e são afetados pelo negócio. Para isso, é 

necessário cruzar e priorizar os principais temas socio 

ambientais e de gestão que impactam a empresa. 

Existem diferentes métodos de realizar essa 

identificação, como a “matriz de materialidade” 

recomendada pelo GRI (Global Reporting Iniciative) . 

Numa segunda fase torna-se necessário definir os 

temas estratégicos que sejam simultaneamente 

relevantes para a empresa e para os stakeholders 

(partes envolvidas no negócio). Além disso, os temas 

precisam estar alinhados ao mapeamento de riscos e 

oportunidades do negócio. O que implica uma fase 3- 

Mapeamento de riscos e oportunidades 

Diagnóstico de riscos e oportunidades sobre cada um 

dos temas estratégicos que foram identificados e 

referenciar os gaps e oportunidades de sinergias e 

inovações existentes no negócio, com os parceiros ao 

longo de toda a cadeia de valor. 

A Fase 4 implica elaborar um  Plano de ação que 

atenda a cada tema estratégico estabelecido, seguida da 

fase 5 de Monitorizar a evolução de cada tema 

estratégico para ter visibilidade interna e externa sobre 

a performance da agenda ESG. Por ultimo, não menos 

importante, a fase de Comunicação -Garantir uma 

comunicação frequente e transparente, por meios 

adequados (e-mails, sites, blogs, relatórios digitais, 

painéis, murais corporativos etc). Além dos meios 

conteúdo do que é comunicado: desempenho, objetivos 

e evolução do plano de ação em ESG. 

Com este breve enquadramento sobre o tema, a 

pergunta que se coloca é:  

Qual o papel a ser desempenhado pela Auditoria 

Interna? 

Quais as ferramentas que necessita?  

Que formação adequada para os Auditores? 

 

No que se refere às alterações regulamentares , que vão 

estar no âmbito do 2º painel, neste mês de junho 

surgiram duas regulamentações relevantes: 

.Diretiva de regime geral de proteção de denunciantes 

de infrações, que entrou em vigor a 18 de junho -  e 

obriga à existência de canais de denúncia interna.  

O regime transpõe as normas mínimas comuns 

definidas pela União Europeia (UE) em 2019 sobre a 

proteção das pessoas que denunciam violações do 

direito da União e é aplicável a par dos outros regimes 

de proteção de denunciantes previstos em atos 

setoriais. Deve ainda ser complementado em matéria 

contraordenacional pelo regime geral do ilícito de mera 

ordenação social. 

Entidades públicas e privadas estão agora 

obrigadas a dispor de canais de denúncia interna. 

A regra é a de que as denúncias de infrações são 

apresentadas pelo denunciante primeiro através dos 

canais de denúncia interna, e só depois através de 

canais de denúncia externa, se a interna não for 

possível.  

Quais as Entidades obrigadas estabelecer canais de 

denúncia interna 

Estão obrigadas a dispor de canais de denúncia interna: 

• as pessoas coletivas que empreguem 50 ou mais 

trabalhadores, incluindo o Estado e as demais 

pessoas coletivas de direito público; 

• independentemente do número de trabalhadores, 

nomeadamente, instituições de crédito, empresas de 

investimento, empresas de seguros, Centrais de 

Valores Mobiliários e outras entidades previstas na 

diretiva, incluindo as pratiquem atos ao abrigo de 

regras anti branqueamento. 

Podem partilhar recursos no que respeita à receção de 

denúncias e ao respetivo seguimento: 
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- as entidades obrigadas que não sejam de direito 

público e que empreguem entre 50 e 249 

trabalhadores, e 

- as sucursais situadas em território nacional de 

pessoas coletivas com sede no estrangeiro. 

No caso do Estado, deve dispor de, pelo menos, de um 

canal de denúncia interna em cada uma das seguintes 

entidades: 

• Presidência da República; 

• Assembleia da República; 

• Cada ministério ou área governativa; 

• Tribunal Constitucional; 

• Conselho Superior da Magistratura; 

• Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais; 

• Tribunal de Contas; 

• Procuradoria-Geral da República; 

• Representantes da República nas regiões autónomas. 

As regiões autónomas dispõem de um canal de 

denúncia interna na assembleia legislativa regional e de 

um canal de denúncia interna por cada secretaria 

regional. 

Não têm de dispor de canais de denúncia as autarquias 

locais que, embora empregando 50 ou mais 

trabalhadores, tenham menos de 10 000 habitantes. 

As autarquias locais podem partilhar canais de 

denúncia no que respeita à receção de 

denúncias e ao respetivo seguimento Os canais de 

denúncia interna permitem a apresentação e o 

seguimento seguros de denúncias, a fim de garantir a 

exaustividade, integridade e conservação da denúncia, 

a confidencialidade da identidade ou o anonimato dos 

denunciantes e a confidencialidade da identidade de 

terceiros mencionados na denúncia, e de impedir o 

acesso de pessoas não autorizadas. 

São operados internamente, para efeitos de receção e 

seguimento de denúncias, por pessoas ou serviços 

designados para o efeito, mas podem ser operados 

externamente, para efeitos de receção de denúncias. 

Deve ser garantida a independência, a imparcialidade, 

a confidencialidade, a proteção de dados, o sigilo e a 

ausência de conflitos de interesses no desempenho das 

funções. 

Forma e admissibilidade da denúncia interna 

Os canais de denúncia interna permitem, 

nomeadamente, a apresentação de denúncias, por 

escrito e ou verbalmente, por trabalhadores, anónimas 

ou com identificação do denunciante. 

Caso seja admissível a denúncia verbal, permitem a sua 

apresentação por telefone ou através de outros sistemas 

de mensagem de voz e, a pedido do denunciante, em 

reunião presencial. 

A denúncia pode ser apresentada com recurso a meios 

de autenticação eletrónica com cartão de cidadão ou 

chave móvel digital, ou com recurso a outros meios de 

identificação eletrónica emitidos em outros Estados-

Membros e reconhecidos para o efeito, desde que, em 

qualquer caso, os meios estejam disponíveis. 

Seguimento da denúncia interna 

As entidades obrigadas notificam, no prazo de sete 

dias, o denunciante da receção da denúncia e 

informam-no, de forma clara e acessível, dos 

requisitos, autoridades competentes .No seguimento da 

denúncia, as entidades obrigadas: 

• praticam os atos internos adequados à verificação 

das alegações aí contidas e, se for caso disso, à 

cessação da infração denunciada, inclusive através 

da abertura de um inquérito interno ou da 

comunicação a autoridade competente para 

investigação da infração, incluindo as instituições, 

órgãos ou organismos da UE; 

• comunicam ao denunciante as medidas previstas ou 

adotadas para dar seguimento à denúncia e a 

respetiva fundamentação, no prazo máximo de três 

meses a contar da data da receção da denúncia. 

O denunciante pode requerer, a qualquer momento, que 

as entidades obrigadas lhe comuniquem o resultado da 

análise efetuada à denúncia no prazo de 15 dias após a 

respetiva conclusão. 

No dia 9 de junho entrou também em vigor o Decreto-

Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que cria o 

Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o 

regime geral de prevenção da corrupção. 

Neste âmbito, ressaltamos o seguinte quadro 

obrigacional: 

https://files.dre.pt/1s/2021/12/23701/0001900042.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/23701/0001900042.pdf
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– É estabelecido o RGPC  – Regime Geral da 

Prevenção da Corrupção. 

– O RGPC é aplicável, entre outros, às pessoas 

coletivas com sede em Portugal que empreguem 50 

ou mais trabalhadores e às sucursais em território 

nacional de pessoas coletivas com sede no 

estrangeiro que empreguem 50 ou mais 

trabalhadores. 

– Para os efeitos do presente regime, entende-se por 

corrupção e infrações conexas os crimes de 

corrupção, recebimento e oferta indevidos de 

vantagem, peculato, participação económica em 

negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação, 

tráfico de influência, branqueamento ou fraude na 

obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou 

crédito. 

– Às entidades abrangidas é exigido que adotem e 

implementem um programa de cumprimento 

normativo que inclua, pelo menos: 

o Um plano de prevenção de riscos de 

corrupção e infrações conexas (PPR), que 

contenha toda a sua organização e atividade, 

incluindo áreas de administração, de direção, 

operacionais ou de suporte; 

o Um código de conduta, que defina o conjunto 

de princípios, valores e regras de atuação de 

todos os dirigentes e trabalhadores em matéria 

de ética profissional, tendo em consideração as 

normas penais referentes à corrupção e às 

infrações conexas e os riscos de exposição da 

entidade a estes crimes; 

o Um programa de formação com vista ao 

conhecimento e compreensão das políticas e 

procedimentos de prevenção da corrupção e 

infrações conexas implementados; 

o Um canal de denúncias, a fim de prevenirem, 

detetarem e sancionarem atos de corrupção e 

infrações conexas, levados a cabo contra ou 

através da entidade; 

o A designação, como elemento da direção 

superior ou equiparado, de um responsável 

pelo cumprimento normativo, que garante e 

controla a aplicação do programa de 

cumprimento normativo, sendo que, no caso de 

as entidades abrangidas se encontrarem em 

relação de grupo, pode ser designado um único 

responsável pelo cumprimento normativo. 

– Sem prejuízo da responsabilidade civil, 

disciplinar ou financeira, o RGPC consagra um 

regime sancionatório para a violação, pelas 

entidades abrangidas, dos deveres por si 

impostos e regula a atividade de inspeção e 

auditoria com vista à avaliação do cumprimento 

das respetivas normas. 

Por outro lado, é de ressaltar que o Mecanismo 

Nacional Anticorrupção, entidade administrativa 

independente, com personalidade jurídica de direito 

público e poderes de autoridade, dotada de autonomia 

administrativa e financeira, que desenvolve atividade 

de âmbito nacional no domínio da prevenção da 

corrupção e infrações conexas, tem como atribuições, 

entre outras: 

“Emitir orientações e diretivas a que devem obedecer 

a adoção e implementação dos programas de 

cumprimento normativo pelas entidades abrangidas 

pelo RGPC, devendo essas orientações e diretivas 

constar do sítio na Internet do MENAC, em local 

facilmente identificável e com ferramentas de 

pesquisa; 

Esta regulamentação vai ocupar-nos as reflexões do 

segundo painel. 

Os desafios colocados atualmente à Auditoria Interna 

passam por acompanhar as alterações permanentes 

ocorridas em termos de regulamentação, 

organizacionais, de sistemas de informação, bem como 

permitir a utilização de metodologias mais eficazes 

com apelo a técnicas de monitorização e de auditoria 

contínua.  

O ambiente será amplamente desafiador e a Auditoria 

Interna precisa de sair do âmbito tradicional, focar-se 

no acompanhamento das vertentes do negócio que 

demonstram um risco mais elevado e que implicam 

também um alinhamento com o novo “core business” 

das organizações. 

No momento em que as empresas procuram proteger-

se num cenário de riscos acrescidos, a auditoria interna 

pode desempenhar um papel crucial 
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A Auditoria Interna tem que ser vista como geradora 

de valor para as organizações, como um investimento 

na melhoria dos processos,  na eficiência, na segurança 

e na mitigação de eventuais custos do contexto e da 

gestão/mitigação do risco importantes para a 

organização, podendo mesmo assumir-se como um 

consultor “de confiança”, que conheça a organização, a 

sua cultura, os seus processos e que pode potenciar a 

forma como os recursos estão a ser empregues.  

Esta profissão tem um grande potencial de 

crescimento, e para tal precisamos de lideranças 

exigentes e criativas e cada vez mais e melhor 

formação académica e profissional. A Auditoria 

Interna dado o contexto atual e o escrutínio a que as 

organizações estão sujeitas está perante um grande 

desafio e oportunidade, que lhe permitirá contribuir 

mais proficuamente para criar valor para as 

organizações e também para a sociedade. 

A responsabilidade do Auditor e o impacto real do 

seu trabalho, com a necessidade de ajustar o plano 

às expectativas dos stakeholders , adequar à gestão 

de risco e aos desafios tecnológicos existentes.  

Deter cada vez mais formação contínua e skills 

necessários privilegiando o pensamento critico , de 

colaboração e comunicação horizontal, vertical , numa 

ótica de re-imaginar a função de Auditoria no novo 

contexto económico e de envolvente do negócio, 

requer cada vez mais da atuação do auditor e da ação 

da auditoria: uma análise global das empresas e das 

organizações num contexto de permanente mudança  

Sugestão de leitura 
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Apresentações 

Consultar em XVII Fórum de Auditoria Interna - Zoom 

 

BdP – Sofia Pimentel 

 

 

https://us02web.zoom.us/rec/play/UIa0zZWcdu5I6WLCYGOicY-7aPJV-mSnXXGcrvjp_2SsZtBlbAIDfk8n8Q3JykKGBVYl-_EogaN6vT7a.blbxhwBzWESqrTlx?continueMode=true&_x_zm_rtaid=j9K7qwgWRSyNBxutRtDmxA.1656081245963.aa466c0432976466064c3a28869e4f51&_x_zm_rhtaid=792
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CEDIS- Patrick Simões  
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Artigos 

Canais de Denúncia de Fraude: Estatísticas 

Internacionais e a nova Diretiva Europeia, Gabriel Magalhães  

“A União Europeia pretende implementar regras comuns que assegurem a proteção 

de indivíduos que tenham conhecimento de infrações e que as queiram denunciar.” 

 

 Fraude, definida genericamente como 

qualquer ato intencional, deliberado e ilegal, 

é caracterizada pela desonestidade, dissimulação ou 

quebra de confiança, com o intuito de obter uma 

vantagem (para si ou para terceiro) ou privar outrem 

de algo, sendo transversal a todas as Sociedades e a 

todas as Épocas e, necessariamente, abrange todas as 

Organizações e respetivos Stakeholders, de todos os 

tipos, em todos os sectores e áreas de atuação. 

O setor financeiro, em virtude da sua relevância, 

exposição mediática e impacto sistémico, é um dos 

alvos mais apetecidos, mas, simultaneamente, um dos 

mais escrutinados interna e externamente no que se 

refere ao fenómeno da fraude. 

O mais recente estudo da Association of Certified 

Fraud Examiners (ACFE) - a principal associação 

internacional de especialistas em combate e prevenção 

da fraude – revela-nos, tal como aconteceu em estudos 

anteriores, que a principal origem da deteção de fraude 

no setor Financeiro são as denúncias (46% dos casos) 

e com 3 principais intervenientes: Clientes (52%), 

Colaboradores (34%) e Fornecedores (9%).  

O número de fraudes detetadas é ainda maior em 

organizações onde os Canais de denúncia estão 

formalmente definidos e em funcionamento (49%) 

comparativamente a organizações onde não existem 

políticas e práticas deste âmbito (38%).  

Este número também é maior nos casos onde a 

implementação de canais de denúncia é 

complementada por um programa de formação nesta 

área (54% versus 42%). 

Ainda no que diz respeito a organizações com Canais 

de denúncia (que representam 82% das organizações 

que participaram neste estudo), os principais 

instrumentos utilizados para comunicar eventuais 

casos de fraude foram os seguintes: E-mail, Carta, 

Telefone, Formulário web/online Fax. 

De referir ainda que, em termos globais, 15% das 

denúncias foram comunicadas diretamente à auditoria 

A 
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interna das respetivas organizações 

(independentemente de ser ou não o sponsor do canal 

de denúncia) o que vem mostrar, uma vez mais, o 

papel valioso dos auditores internos no seio do 

Governação das Sociedades. 

Recentemente os canais de denúncia ganharam ainda 

mais importância e exposição mediática em virtude da 

Diretiva (EU) 2019/1937, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à 

proteção dos indivíduos que denunciem violações do 

Direito da União.  

Esta Diretiva entrou em vigor no dia 16 de dezembro 

de 2019 e deverá ser transposta para os ordenamentos 

jurídicos internos dos Estados-Membros até ao dia 17 

de dezembro de 2021. 

Desde o início do período de discussão pública desta 

Diretiva muito se tem escrito e falado sobre a 

importância das denúncias de ilícitos no combate à 

criminalidade, assim como dos limites à valoração da 

prova obtida por este meio e a necessidade de proteção 

dos denunciantes.  

Por reconhecer que as denúncias ajudam na 

deteção e investigação de fraudes cometidas no seio 

das organizações, a UE pretende, com esta 

Diretiva, implementar regras comuns a todos os 

Estados Membros que assegurem a proteção de 

indivíduos que, no seu contexto profissional ou 

privado, consigam, de forma lícita, ter 

conhecimento de infrações e que, simultaneamente, 

as queiram denunciar. 

Desta forma, as organizações de determinados setores 

(entre os quais o Financeiro) serão obrigadas, para 

além do mais, a criar canais internos seguros para 

apresentação de denúncias e a implementar regras 

internas que assegurem o completo, eficaz e eficiente 

tratamento dessas denúncias, conjuntamente com a 

proteção efetiva dos denunciantes, o que 

provavelmente irá aumentar ainda mais o peso destes 

em futuras estatísticas de deteção de fraude da 

Association of Certified Fraud Examiners. 

 

 

A Ética e a Prevenção da Corrupção na Administração Pública, 

Cecília Moreira 

As questões éticas no sector público assumem cada 

vez mais, um maior relevo e exigência quanto ao seu 

contexto, muito ligadas às referências e aos valores. 

Mas como podemos definir a ética?  

A ética consiste em discernir o que é certo do que é 

errado e agir da forma que é a correta, sendo acima de 

tudo, um compromisso pessoal consigo e com os 

outros.  

Podemos dizer que a ética é um convite à liberdade, 

aprende-se e é transmitida pela cultura, pelos valores 

dominantes da sociedade apelando à responsabilidade 

de cada um. 

A Carta de Ética da Administração Pública que releva 

dez princípios éticos, refere que os funcionários, no 

exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa 

e imparcial todos os cidadãos, atuando segundo 

rigorosos princípios de neutralidade.  
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Podemos então evocar que o fortalecimento dos 

valores éticos talvez não seja o único, mas é sem 

dúvida um mecanismo essencial para combater a 

corrupção.  

O fenómeno da corrupção constitui uma violação dos 

princípios pelos quais a atividade de gestão e 

administração de dinheiros, valores e património 

públicos se deve pautar, nomeadamente, os princípios 

da prossecução do interesse público, da igualdade, da 

proporcionalidade, da transparência, da justiça, da 

imparcialidade, da boa fé e da boa administração.  

Segundo o relatório da OCDE “…a corrupção é neste 

momento a preocupação número um dos cidadãos, 

causando mais preocupação do que a globalização ou 

a migração”. 

As preocupações geraram receios, como tão bem 

podemos observar pelos gráficos abaixo e que constam 

do referido relatório. 

 

Uma resposta estratégica e sustentável à corrupção é a 

integridade pública.  

A integridade é um dos principais pilares das 

estruturas políticas, económicas e sociais e, 

portanto, essencial ao bem-estar económico e social, 

e à prosperidade dos indivíduos e das sociedades 

como um todo. 

A recomendação da OCDE sobre Integridade Pública 

fornece aos responsáveis políticos uma visão para uma 

estratégia de integridade pública.  

Ela desloca o foco das políticas de integridade ad 

hoc para uma abordagem dependente do contexto 

comportamental e baseada em risco, com ênfase em 

cultivar uma cultura de integridade.  

2ª Parte 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado 

pela Lei 54/2008, de 4 de setembro, é uma entidade 

administrativa independente que funciona junto do 

Tribunal de Contas e tem como fim desenvolver, nos 

termos da lei, uma atividade de âmbito nacional no 

domínio da prevenção da corrupção e infrações 

conexas (artigo 1º da Lei nº 54/2008).  

O combate à fraude e à corrupção tem dois lados 

diferentes, mas complementares, a prevenção e a 

deteção, que devem ser abordadas simultaneamente 

por qualquer instituição de controlo interno ou externo. 

A deteção compreende a investigação e comprovação 

dos atos de corrupção, tendo em vista a sua punição 

pelas entidades competentes.  

No âmbito do sistema de controlo interno da 

prevenção da corrupção, os planos de gestão de riscos 

da corrupção assumem um papel fundamental na 

eficácia deste combate, desde que implementados, 
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monitorizados e avaliados periodicamente por todos os 

organismos públicos ou privados.  

O sistema de controlo interno tem por base um 

adequado sistema de gestão de risco, um sistema de 

informação e de comunicação e um processo de 

monitorização que assegure a respetiva adequação e 

eficácia em todas as áreas de intervenção.  

Compete à Gestão assegurar um adequado sistema 

de controlo interno, bem como a sua 

implementação e manutenção, e à Auditoria 

Interna a sua avaliação.  

Por forma a sistematizar os mecanismos de controlo 

interno existentes sempre que se justifica do ponto de 

vista funcional, são elaborados procedimentos, 

políticas, regulamentos e instruções de trabalho que 

contribuem para assegurar o desenvolvimento das 

atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a 

prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude 

e erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estes instrumentos são de gestão dinâmica, 

assim como todo o sistema de informação de suporte 

aos processos, sendo ambos, regularmente auditados 

pela AQAI.  

A referir que, no seguimento desta matéria, foi 

publicada em abril do ano passado em DR (Diário da 

República n.º 66/2021, Série I de 2021-04-06) a 

Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 

(ENAC). 
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Para uma boa estratégia de combate à corrupção, é 

fundamental atuar a montante e de forma profilática, 

elegendo a prevenção como ponto de partida, para 

isso é primordial que as instituições tenham código de 

conduta próprio e o mesmo seja divulgado e dado a 

conhecer.  

Melhorar os sistemas de controlo interno, 

nomeadamente, promover com regularidade 

auditorias, assegurar, entre os funcionários e agentes, 

uma cultura de responsabilidade e de observação 

estrita de regras éticas e deontológicas, assegurar que 

os funcionários estão conscientes das suas obrigações, 

fomentar uma cultura de legalidade, clareza e 

transparência nos procedimentos, são pontos 

essenciais para promover um ambiente de integridade. 

Referenciais: 

DGAEP - princípios éticos da administração pública 

https://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=9BB1D

4D0-0607-4588-BCAD-894DBC499AFF&MEN=i 

Código de Conduta e de Boas Práticas da 

Universidade de Lisboa 

https://www.ulisboa.pt/documento/codigo-de-

conduta-e-de-boas-praticas-da-universidade-de-lisboa 

Código de Conduta da Universidade de Lisboa 

https://www.ulisboa.pt/documento/aprova-o-codigo-

de-conduta-da-universidade-de-lisboa 

Conselho de Prevenção da Corrupção - 

Recomendações 

https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoe

s_cpc.html 

IGF/NOVA – Gestão dos Riscos na contratação 

Publica 

https://www.igf.gov.pt/aigf/primeirapagina/IGF_91_A

nos_Gestao_dos_Riscos_na_Contratacao_Publica.pdf 

OCDE - Manual de Integridade Pública 

https://www.sgeconomia.gov.pt/noticias/ocde-

manual-de-integridade-publica-.aspx 

 

https://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=9BB1D4D0-0607-4588-BCAD-894DBC499AFF&MEN=i
https://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=9BB1D4D0-0607-4588-BCAD-894DBC499AFF&MEN=i
https://www.ulisboa.pt/documento/codigo-de-conduta-e-de-boas-praticas-da-universidade-de-lisboa
https://www.ulisboa.pt/documento/codigo-de-conduta-e-de-boas-praticas-da-universidade-de-lisboa
https://www.ulisboa.pt/documento/aprova-o-codigo-de-conduta-da-universidade-de-lisboa
https://www.ulisboa.pt/documento/aprova-o-codigo-de-conduta-da-universidade-de-lisboa
https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes_cpc.html
https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes_cpc.html
https://www.igf.gov.pt/aigf/primeirapagina/IGF_91_Anos_Gestao_dos_Riscos_na_Contratacao_Publica.pdf
https://www.igf.gov.pt/aigf/primeirapagina/IGF_91_Anos_Gestao_dos_Riscos_na_Contratacao_Publica.pdf
https://www.sgeconomia.gov.pt/noticias/ocde-manual-de-integridade-publica-.aspx
https://www.sgeconomia.gov.pt/noticias/ocde-manual-de-integridade-publica-.aspx
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Evento  

 

 

Seminário O Papel da Auditoria Interna na 

Sustentabilidade das Organizações 

ISEG/IIA PORTUGAL – IPAI  

2022-05-17 -  ISEG  (Fotos cedidas pelo ISEG) 
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Laura Santos 

 

José Cordeiro Gomes  

 

Apresentação 

Hugo Ferreira Domingos 
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2022 Formação online – Zoom 
Consultar programas em https://www.ipai.pt/gca/index.php?id=429  

 

 
 

 

https://www.ipai.pt/gca/index.php?id=429
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Certificação IAP 

 

Destaques 

Jornal Expresso  (Extratos) 
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