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SIGLAS

INCM — Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.

CISO — Coordenador de Segurança da Informação.

CPC — Conselho de Prevenção da Corrupção.

DAI — Direção de Auditoria Interna.

DCM — Direção Comercial e Marketing.

DCP — Direção de Compras.

DME — Direção de Manutenção e Engenharia.
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DRH — Direção de Recursos Humanos.

DSA — Direção de Segurança e Apoio Geral.

DSI — Direção de Sistemas de Informação.

DPI — Direção de Programas e Investimentos.

SEE — Setor Empresarial do Estado.

SLG — Serviço de Logística.

UCO — Unidade de Contrastaria.

UGF — Unidade Gráfica.

UMD — Unidade de Moeda.

UPB — Unidade de Publicações.

SLI — Serviço de Laboratório Industrial.

SOR — Serviço de Obras e Reabilitação de Edifícios.
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O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) é uma entidade administrativa 
independente criada pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro que tem como 
fim desenvolver uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção 
da corrupção e infrações conexas, nomeadamente na recolha e análise de 
informação junto das entidades públicas, organismos, serviços e agentes da 
administração central, regional e local, bem como as entidades do setor público 
empresarial. 
Foi neste enquadramento que o CPC emitiu, a 1 de julho de 2009, a recomendação 
para que as entidades elaborassem anualmente planos de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas por forma a identificar, de forma transversal à 
organização:

a) Os riscos no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas;
b) As medidas adotadas que permitem a mitigação dos riscos identificados; e
c) Os responsáveis na organização pela elaboração, monitorização e controlo 
dos riscos.

Adicionalmente, a recomendação refere que as entidades devem promover a 
elaboração de relatórios de execução dos planos definidos. 
Dando cumprimento ao disposto na Recomendação n.º 1/2009 do CPC, e 
reconhecendo a importância e o valor do instrumento de gestão no combate à 
corrupção e infrações conexas, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) 
elabora o presente Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
de 2020. No sentido de assegurar a transparência do exercício de gestão de 
risco aqui descrito, e em cumprimento da Recomendação n.º 1/2010 do CPC, 
o presente plano encontra-se disponibilizado na internet em https://incm.pt/
portal/incm_gr.jsp.

A INCM é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, 
resultante da fusão, em 1972, da Imprensa Nacional com a Casa da Moeda. Pela 
longa história das empresas que a originaram, a INCM é herdeira dos mais 
antigos estabelecimentos industriais do País. A Casa da Moeda é talvez o mais 
antigo estabelecimento fabril do Estado português, com uma laboração contínua 
desde, pelo menos, o final do século xiii.
Pela forma como vem incorporando as novas tecnologias na sua vasta gama de 
atividades, a INCM é uma empresa voltada para o futuro e apostada em vencer 
os desafios que a sua missão lhe coloca, num mundo em permanente mutação.
A empresa tem a seu cargo, por um lado, a produção de bens e serviços 
fundamentais ao funcionamento do Estado português, como os documentos 
de identificação e viagem, a cunhagem de moeda metálica e a edição de 
publicações oficiais, onde se destaca o Diário da República e, por outro lado, 
um conjunto relevante de produtos e serviços mercantis, dentro das mesmas 
linhas de negócio, visando fornecer outros países com bens essenciais, proteger 
marcas, identificar pessoas e bens, entre outros. 
A evolução das novas tecnologias faz das atividades da gráfica de segurança 
e da segurança digital áreas estratégicas de desenvolvimento da empresa, 
capacitando-as para fornecer os mais modernos e seguros documentos de 
identificação, em suporte físico e digital, respondendo às necessidades de um 
vasto leque de empresas e organizações.

1. Introdução

2. A Imprensa 
Nacional–Casa 
da Moeda (INCM)
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A autentificação de artefactos de metais preciosos, tarefa em que a INCM tem 
já uma longa tradição, é feita hoje em modernos laboratórios, acreditados pelo 
Instituto Português da Acreditação.
A edição de obras essenciais da língua e cultura portuguesas é outra incumbência 
da INCM, levada a cabo através da sua editora Imprensa Nacional. O Estado 
garante assim a transmissão, entre gerações, do património bibliográfico da 
língua portuguesa, e proporciona a edição de novas obras que o enriquecem 
continuamente.
Missão, Visão e Valores:
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A., INCM, enquanto parte integrante do 
Setor Empresarial do Estado (SEE), tem como missão criar, produzir e fornecer 
bens e serviços que exigem elevados padrões de segurança, focados no cliente 
e em soluções inovadoras, assente nos seguintes valores:

· Cultura empresarial
· Desenvolvimento sustentável
· Responsabilidade para com os seus trabalhadores
· Respeito pela igualdade de género e não discriminação
· Satisfação do cliente
· Serviço ao cidadão
· Envolvimento e colaboração
· Inovação em rede
· Melhoria contínua
· Excelência

Tendo por base estes valores, a INCM tem como visão ser reconhecida, a nível 
nacional e internacional, como líder em produtos e serviços de segurança 
essenciais à sociedade e como promotora da língua e cultura portuguesas.

De acordo com os princípios de bom governo das empresas do Setor Empresarial 
do Estado, referidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, a 
INCM tem estruturas de administração e fiscalização ajustadas à sua dimensão 
e complexidade. O ambiente de controlo interno da INCM é sustentado pelo 
modelo de governança da sociedade consolidado na sua estrutura organizativa, 
que delimita a atribuição de autoridade e responsabilidade, ao nível estratégico, 
tático e operacional.

A INCM é gerida de acordo com o modelo de governo latino reforçado, 
composto pela Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas. Este arquétipo vai ao encontro das 
orientações para fortalecer as estruturas de controlo nos modelos de governo 
das empresas do Estado e assegura uma efetiva segregação entre as funções de 
administração executiva e de fiscalização. 
O Conselho de Administração é o órgão responsável pela aprovação dos 
objetivos e políticas de gestão, elaboração e aprovação do plano estratégico e 
de negócio, relatório e contas anuais, relatório de sustentabilidade, relatórios 
financeiros e orçamentos, por estabelecer a organização interna da empresa e 
elaborar os regulamentos e as demais instruções convenientes para uma boa 
gestão. 
As funções de fiscalização cabem ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de 
Contas. De entre as competências do Conselho Fiscal consta a emissão de 

3. Governação Na INCM

3.1. Modelo de Governo
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parecer sobre todas as matérias relativas a controlo interno, gestão de riscos, 
reporte financeiro, auditoria externa e auditoria interna. Ao Revisor Oficial de 
Contas, para além das atribuições constantes da lei, compete emitir os pareceres 
previstos no sistema de controlo interno da administração financeira do Estado 
e do setor público empresarial.
A Direção de Auditoria Interna é responsável por delinear e realizar auditorias 
ou trabalhos de consultoria interna, avaliando de uma forma independente e 
sistemática as atividades e processos críticos, permitindo contribuir para uma 
melhoria do desempenho, controlo e governo da INCM, exercendo as suas 
funções de um modo independente e objetivo reportando funcionalmente ao 
Conselho Fiscal.
Ao nível tático destaca-se o Comité de Gestão de Riscos Corporativos. Órgão 
não executivo, que tem como missão o apoio e aconselhamento do Conselho 
de Administração sobre todas as matérias relativas à gestão integrada de riscos 
corporativos, assegurando a supervisão e acompanhamento da gestão de riscos 
da INCM.
O Chief Risk Officer (CRO) é responsável pela implementação das atividades 
de Gestão de Risco Corporativo em estreita colaboração com as diversas 
unidades orgânicas da INCM, assegurando uma constante identificação, 
análise e avaliação dos riscos da organização. É encarregue de assegurar 
que a informação de risco se encontra atualizada, consolidada, estruturada 
e devidamente comunicada para as partes interessadas. O CRO é também o 
Coordenador do Comité de Gestão de Riscos Corporativos, competindo-lhe a 
supervisão das medidas decididas por este órgão.

Em termos organizacionais, a INCM está estruturada por unidades orgânicas 
que respondem ao Conselho de Administração (1). A Comissão de Coordenação 
Estratégica (CCE) afeta responsáveis na organização pela estruturação e 
articulação da atividade das unidades orgânicas em torno dos seguintes eixos 
estratégicos:

· Internacionalização e Transição Digital;
· Eficiência e Indústria 4.0;
· Estratégia e Transformação Organizacional.
 
Estes responsáveis assumem também a presidência dos Comités relacionados 
com as respetivas áreas de coordenação. 

3.2. Estrutura 
Organizacional

(1) O Conselho de 
Administração deliberou 
a 6 de fevereiro de 2020 
proceder à revisão da 
estrutura orgânica, com 
efeitos a 1 de março de 
2020, pelo que o presente 
documento descreve já o 
futuro modelo de governo.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA

CISO DAI

Coordenador
de Segurança
de Informação

Direção de Auditoria 
Interna

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO UNIDADES PRODUTIVAS CENTRO CORPORATIVO

DCO DCE UGF USD UMD DPR DPG DPI

Direção 
Comercial

Direção de Canais 
e Empresarial

Unidade Gráfi ca
de Segurança

Unidade de Segurança 
Digital

Unidade de Moeda Direção de Processos, 
Risco e Compliance

Direção 
de Planeamento 

e Controlo de Gestão

Direção de Programas
e Investimentos

UNIDADES DE NEGÓCIO AUTÓNOMAS SUPORTE ÀS OPERAÇÕES SUPORTE À ORGANIZAÇÃO

UCF UEC UPO DME SLG SLI DDP DCF DJU

Unidade 
das Contrastarias 
e de Fiscalização

Unidade de Edição
e Cultura

Unidade
de Publicações Ofi ciais

Direção
de Manutenção
e Engenharia

Serviço de Logística Serviço de Laboratório
Industrial

Direção
de Desenvolvimento 

de Pessoas

Direção
de Contabilidade

e Finanças

Direção de Serviços 
Jurídicos

DSI DCP DMO SSI SMC

Direção de Sistemas 
de Informação

Direção de Compras Direção 
de Manutenção, Obras

e Apoio Geral 

Serviço de Segurança
Interna

Serviço de Marketing 
e Comunicação

Unidade Orgânica Missão

DAI 
Direção de Auditoria Interna

Delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de uma for-
ma independente e sistemática as atividades e processos críticos, permitindo contribuir 
para uma melhoria do desempenho, controlo e governo da INCM.

CISO 
Coordenador de Segurança 
de Informação

Garantir a segurança da informação nas práticas internas e externas da INCM e partici-
par no desenvolvimento dos produtos e serviços de certificação eletrónica, garantindo a 
competitividade dos serviços da empresa e o cumprimento das boas práticas e certifica-
ções internacionais de segurança.

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO
Unidade Orgânica Missão
LAB
Laboratório de Inovação  
e Desenvolvimento

Desenvolver iniciativas de inovação e novos produtos comerciais, contribuindo para a 
manutenção de um portfólio de produtos inovador e rentável na INCM.

DCO 
Direção Comercial

Gerir a atividade comercial da empresa focada na gráfica e nas soluções digitais de se-
gurança para clientes institucionais, contribuindo para o cumprimento dos objetivos de 
negócio e para a satisfação dos clientes.

DCE
Direção de Canais  
e Empresarial

Gerir a comercialização da moeda, de soluções empresariais e de produtos de retalho, 
incluindo os vários canais de relacionamento, contribuindo para o cumprimento dos 
objetivos de negócio e para a satisfação dos clientes.

CENTRO CORPORATIVO
Unidade Orgânica Missão
DPR
Direção de Processos, Risco 
e Compliance

Promover transversalmente práticas de gestão e operação alinhadas com referenciais e 
boas práticas reconhecidas internacionalmente numa lógica de sustentabilidade e me-
lhoria contínua, garantindo o compliance e fomentando uma cultura de gestão e preven-
ção de riscos.

Figura 1 
Organograma INCM
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CENTRO CORPORATIVO
Unidade Orgânica Missão
DPG
Direção de Planeamento e 
Controlo de Gestão

Assegurar o processo de planeamento e os instrumentos de controlo de gestão da em-
presa, promovendo a disponibilização de informação de gestão relevante e a articulação 
de todas as unidades organizacionais numa perspetiva de criação de valor.

DPI 
Direção de Programas e 
Investimentos

Garantir a gestão do portfólio de programas e projetos da INCM, bem como a avaliação 
e controlo da sua viabilidade e execução, dotando a empresa de uma capacidade de 
definição e controlo da abordagem para a realização dos seus objetivos estratégicos.

UNIDADES PRODUTIVAS
Unidade Orgânica Missão
UGF
Unidade Gráfica  
de Segurança

Desenvolver e fornecer produtos ou soluções gráficas com elevados níveis de seguran-
ça, contribuindo para a garantia da confiança nas relações entre o Estado, os Cidadãos 
e as Organizações.

USD
Unidade de Segurança  
Digital

Conceber e fornecer soluções de identidade e segurança digital, em linha com a estra-
tégia global da INCM.

UMD
Unidade de Moeda

Assegurar a produção de moeda metálica para o Estado português, satisfazendo as ne-
cessidades de circulação monetária, produzir moeda para outros países, no âmbito da 
estratégia de Internacionalização da INCM, e cunhar moeda para fins numismáticos 
e de colecionismo, promovendo a celebração de eventos, efemérides e personalidades.

UCF
Unidade das Contrastarias e 
de Fiscalização

Assegura o serviço público de garantir a espécie e o toque dos artigos com metais pre-
ciosos, o exercício das atividades enquadradas no âmbito do sector de ourivesaria, bem 
como a respetiva fiscalização e instrução dos processos contraordenacionais, contribuin-
do para a proteção do consumidor e a concorrência leal entre os agentes económicos.

UEC
Unidade de Edição e Cultura

Assegurar a edição de livros (de forma supletiva), a gestão do património cultural e acer-
vos históricos da INCM, bem como programar e garantir as atividades de responsabi-
lidade cultural da empresa, tendo como princípio orientador a promoção da língua e 
cultura portuguesas.

UPO
Unidade de Publicações 
Oficiais

Assegurar o serviço público de disponibilização do Diário da República e garantir a 
acessibilidade do Diário da República Eletrónico (DRE), gerindo os conteúdos e funcio-
nalidades do sítio respetivo.

SUPORTE ÀS OPERAÇÕES
Unidade Orgânica Missão
DSI 
Direção de Sistemas  
de Informação

Implementar e gerir todos os sistemas de informação e de infraestrutura tecnológica 
da INCM, apostando na qualidade, segurança e inovação tecnológica, aplicando as me-
lhores práticas vigentes do mercado e contribuindo para o desenvolvimento de novos 
negócios.

DME 
Direção de Manutenção e 
Engenharia

Prestar serviços de manutenção industrial e engenharia às áreas fabris, laboratórios, in-
fraestruturas técnicas de produção e rede elétrica da INCM, garantindo a sua operacio-
nalidade.

DCP
Direção de Compras

Assegurar o processo de aquisição de todos os produtos, matérias-primas, bens e servi-
ços necessários para a INCM desenvolver a sua atividade e garantir as melhores alter-
nativas em termos de preço, prazos e condições contratuais.

SLG
Serviço de Logística

Assegurar a gestão integrada da cadeia logística da INCM, incluindo a receção de ma-
teriais, gestão de existências e expedição de produtos, contribuindo para eficácia e efi-
ciência das suas atividades.

SLI 
Serviço de Laboratório 
Industrial 

Assegurar a realização de ensaios laboratoriais nas diferentes unidades de negócio e em 
clientes externos, bem como a verificação metrológica dos equipamentos de medição 
e ensaio da INCM, contribuindo para a qualidade dos respetivos produtos e processos.
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SUPORTE À ORGANIZAÇÃO

Unidade Orgânica Missão
DDP
Direção de Desenvolvimento 
de Pessoas

Otimizar o desempenho e desenvolvimento das pessoas, garantindo as melhores con-
dições de trabalho e do bem-estar, através de uma comunicação fluida e eficaz, promo-
vendo iniciativas eficientes e sustentáveis e assegurando a concretização dos objetivos 
estratégicos da empresa.

DCF
Direção de Contabilidade 
e Finanças 

Gerir com rigor e disponibilizando com tempestividade os recursos financeiros, obser-
vando os normativos e a legislação contabilística e fiscal, e constituindo um instrumento 
essencial de orientação para os objetivos da empresa.

DJU
Direção de Serviços  
Judiciais 

Prestar apoio jurídico à atividade de todos os órgãos e serviços da INCM, defendendo e 
valorizando os seus interesses.

DMO
Direção de Manutenção, 
Obras e Apoio Geral

Implementar e gerir todas as infraestruturas com caráter técnico de apoio à empresa 
apostando na eficiência, sustentabilidade, qualidade e melhoria dos serviços internos, 
na segurança e saúde no trabalho, na projeção e execução dos projetos e obras refe-
rentes ao edificado da INCM, garantindo condições físicas e ambientais adequadas à 
atividade de cada trabalhador.

SSI
Serviço de Segurança Interna

Assegurar os mecanismos e os serviços de segurança física nas instalações da INCM, 
garantindo a proteção das pessoas e bens.

SMC
Serviço de Marketing  
e Comunicação

Assegurar o marketing de produtos e a comunicação institucional interna e externa, 
contribuindo para o posicionamento e crescimento da empresa e dos seus produtos no 
mercado e para uma cultura e clima organizacional transparentes e colaborativos.

Na sua estrutura organizacional, a INCM contempla ainda os Comités, órgãos 
não executivos, que desenvolvem uma atividade transversal a diversas áreas da 
empresa, onde existem elementos das diversas unidades orgânicas. Constitui-
-se, então, como órgão agregador das diferentes competências da INCM, no 
desenvolvimento de atividades específicas. 

ÓRGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

ROC/SROC CONSELHO
FISCAL

ÓRGÃOS CONSULTIVOS
(PODERÃO EXISTIR OUTROS ÓRGÃOS CONSULTIVOS, DEFINIDOS 
E DESIGNADOS EM SEDE PRÓPRIA)

COMITÉS

CONSELHO
EDITORIAL

CONSELHO
NUMISMÁTICO

CONSELHO CONSULTIVO 
DE OURIVESARIA

ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL

EFICIÊNCIA
INTERNA

INOVAÇÃO

NOVOS PRODUTOS

ÉTICA IGUALDADE
DE GÉNERO

SUSTENTABILIDADE SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO

GESTÃO DE RISCOS 
CORPORATIVOS

Figura 2 
Modelo de Governance INCM
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Comités para Acompanhamento da Execução do Plano de Investimento e de 
Objetivos Programáticos:
 Comité de Estratégia, que tem por objetivo impulsionar o desenvolvimento 
estratégico da INCM e a adaptação das várias atividades e áreas de 
responsabilidade, revendo o cumprimento dos objetivos constantes do plano 
estratégico e do contrato de gestão com o acionista.
 Comité de Desenvolvimento Organizacional, cuja missão é fomentar o 
desenvolvimento organizacional da INCM, acompanhando a evolução do 
respetivo modelo organizativo, articulando as políticas de desenvolvimento de 
recursos humanos e promovendo uma cultura alinhada com a estratégia e os 
valores da INCM.
 Comité de Eficiência Interna e Industria 4.0, que procura acompanhar 
a execução dos programas e projetos, com o intuito de aumentar a eficiência 
interna da INCM, articulando as diferentes áreas envolvidas e desenvolvendo 
uma cultura de eficiência em toda a organização.
 Comité de Inovação, cuja missão é promover a implementação de iniciativas 
e de práticas de gestão da inovação na INCM, com o intuito de assegurar a 
integração contínua da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI) na 
organização, nos processos e nos produtos e serviços da INCM, tendo em vista 
o seu desenvolvimento estratégico.
 Comité de Novos Produtos, cujo intuito é apoiar o crescimento da participação 
da INCM no mercado nacional e internacional, dotando a organização da 
capacidade de inovação da sua oferta e de resposta às exigentes condições dos 
mercados atuais, antecipando as necessidades dos seus clientes. 

Comités para acompanhamento das linhas orientadoras: 
 Comité de Ética, cuja principal função é estabelecer os procedimentos 
relacionados com as questões de ética e da deontologia na INCM, e, 
simultaneamente, com a articulação dos órgãos competentes nesta matéria, no 
âmbito do Código de Ética da INCM.
 Comité de Igualdade de Género, que fornece apoio e acompanhamento à 
implementação do Plano de Igualdade.
 Comité de Sustentabilidade, que visa a promoção da integração dos 
princípios da sustentabilidade no processo de gestão da empresa, alinhando a 
INCM com as melhores práticas nesta temática.
 Comité para Segurança da Informação, cuja missão se foca no cumprimento 
dos requisitos da Segurança da Informação, de modo eficaz e consistente, em 
toda a INCM, de acordo com as boas práticas e normas aplicáveis, constituindo-
-se como órgão consultivo e supervisor do Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação.
 Comité para Gestão de Riscos Corporativos, que vem apoiar e orientar o 
CA em todas as matérias relativas à gestão de riscos corporativos, garantindo a 
supervisão neste domínio.

A INCM tem instituído um Sistema Integrado de Gestão (SIG) suportado em 
boas práticas de gestão que, maioritariamente, decorrem da implementação de 
normas nacionais e internacionais pelas quais a empresa se encontra certificada 
ou em vias de certificação.

3.3. Sistema Integrado 
de Gestão
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O SIG pretende assegurar a integração e desenvolvimento dos processos da 
organização em três pilares estratégicos: Governança, Risco e Conformidade tal 
como ilustrado no seu organograma funcional (Figura 1).

CA

Auditoria Interna

Gestor do SIG

Governance

Owners E2E
Donos de Processos

ComplianceRisco

Coordenadores Especialistas
Promotores

Sobre o pilar da Governança, o SIG tem o objetivo de garantir a execução 
de projetos e iniciativas de melhoria decorrentes de não conformidades com 
requisitos, gestão de risco, expectativas de partes interessadas, ou outras 
fontes de informação relevantes, definindo e implementando planos de ação 
conforme apropriado. Adicionalmente, deve analisar e avaliar o desempenho e 
eficácia do sistema através da identificação de objetivos e indicadores chaves de 
performance (KPI).
No âmbito do Risco, é necessário assegurar a execução de medidas de mitigação 
decorrentes da identificação, análise e avaliação dos riscos da organização, 
certificando que a informação de risco se encontra atualizada, consolidada e 
devidamente comunicada.
Sobre o pilar do Compliance é necessário que o sistema assegure uma atuação 
íntegra com os requisitos internos e externos da organização, identificando, 
analisando e atuando sobre não-conformidades e ações corretivas identificadas.
O Programa “Mudar a Casa” tem como objetivo transformar a organização de 
forma a torná-la mais simples, mais eficiente, mais integrada e mais automatizada. 
Nesse sentido desenvolveu-se uma análise crítica à cadeia de valor da INCM, 
estudando o conjunto de atividades desempenhadas pela organização tendo 

Figura 1 
Organograma Funcional do Sistema 
Integrado de Gestão.
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sido identificados treze processos End to End (E2E), que se entende cobrirem 
na íntegra toda a atividade e negócio da INCM e que aqui se dão conhecimento:

 Da Ideia ao Produto tem como propósito a inovação e desenvolvimento de 
negócio, partindo da conceção e desenvolvimento de ideias e de produtos novos, 
realização de testes e operacionalização dos mesmos;
 Da Oportunidade ao Negócio tem como finalidade a comercialização dos 
produtos e serviços oferecidos pela empresa, começando com a análise e 
prospeção de mercado, identificação de oportunidades de negócio e conclusão 
do negócio, gerindo os canais de venda que a INCM dispõe ao cliente;
 Do Planeamento à Entrega demonstra as várias fases produtivas desde o 
planeamento até a produção de produtos/serviços comercializados/oferecidos 
pela organização nas suas várias vertentes;
 Da Procura ao Pagamento visa o alinhamento organizacional na aquisição 
de bens e serviços a fornecedores externos desde o planeamento anual até ao 
pagamento de faturas;
 Da Encomenda à Faturação ilustra as atividades desde a receção e registo 
de encomendas até ao processamento dos recebimentos, tendo por objetivo 
realizar atividades administrativas do processo de venda, receber e planear as 
encomendas, garantir o transporte e descarga dos produtos, bem como faturar, 
controlar recebimentos e gerir as dívidas dos clientes (quando necessário);
 Governança, Risco e Conformidade tem como objetivo assegurar a eficiência, 
eficácia e melhoria contínua do SIG, controlar os riscos decorrentes do normal 
funcionamento da organização, garantir a conformidade da organização com as 
normas aplicáveis, regulamentos, assim como a legislação vigorante, bem como 
delinear e realizar auditorias internas ou trabalhos de consultoria internos;
 Estratégia, Gestão e Orçamentação visa definir a estratégia de negócio 
e alocar os recursos necessários para que os objetivos sejam alcançados, 
comparando a performance financeira com o que foi planeado/orçamentado e 
redefinindo as estimativas, tendo em consideração as análises efetuadas, bem 
como a viabilidade económica e necessidade de investimento de novos projetos;
 Do Registo ao Reporte Financeiro tem como objetivo recolher e processar 
toda a informação contabilística e financeira, com a finalidade de produzir tanto 
as demonstrações financeiras legais, como os relatórios de gestão;
 Do Recrutamento à Saída/Reforma compreende os processos relacionados 
com a gestão administrativa dos recursos humanos, em todo o ciclo de vida 
do colaborador na INCM, desde a contratação à sua aposentação, garantindo 
sempre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis;
 Da Aquisição ao Abate visa gerir todas as atividades relacionadas com o 
ciclo de vida dos ativos não fabris da organização, como também a gestão de 
imobilizado e de obras;
 Segurança tem como objetivo assegurar uma visão transversal sobre toda a 
segurança de espaços físicos e lógicos da INCM, bem como garantir a prevenção 
e os procedimentos em caso de violação das suas políticas;
 Gestão de Recursos garante a gestão dos processos não core da organização, 
no entanto fundamentais para o seu correto funcionamento, nomeadamente a 
gestão do espaço físico de trabalho e de recursos administrativos;
 Gestão de Sistemas de Informação tem como propósito assegurar o suporte 
tecnológico dos processos, sejam eles transacionais ou analíticos, operacionais 
ou de suporte.
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Um E2E trata-se assim de um macroprocesso desenhado numa lógica de cadeia 
de valor e/ou finalidade global no contexto da organização.

Por forma a assegurar uma gestão adequada em matéria de prevenção de 
corrupção e infrações conexas a INCM tem implementado um conjunto de 
processos, políticas, práticas e ações que procuram mitigar os riscos existentes. 
Destes destaca-se o Código de Ética e de Conduta que define as regras de 
conduta que devem pautar o comportamento de todos os colaboradores no 
desempenho da sua atividade profissional. Nele destaca-se que “o cumprimento 
dos princípios de imparcialidade e independência são incompatíveis com a 
aceitação pelos colaboradores e colaboradoras da INCM, em benefício próprio 
ou de terceiros, de ofertas, prémios ou outros benefícios que possam ser 
considerados ou interpretados como uma tentativa de influenciar a empresa 
ou o/a colaborador/a”. O Código aborda ainda o dever dos colaboradores de 
informarem e isentarem-se de tomadas de decisão onde se reconheça um conflito 
de interesses e o dever de assegurar o sigilo profissional sobre as informações 
confidenciais obtidas no desempenho das suas funções ou em consequência 
desse desempenho. 
O Código de Ética e de Conduta é divulgado no site da INCM(2), na Intranet e 
disponibilizado a todos os colaboradores e colaboradoras, nos formatos impresso 
e ou digital, bem como em formato e-learning. A aceitação das regras emanadas 
no código é parte integrante do contrato de trabalho e consequentemente a sua 
aceitação e cumprimento são obrigatórios para todos os colaboradores. O mesmo 
princípio é aplicado em todos os contratos estabelecidos com fornecedores, 
parceiros e clientes. 
A INCM tem ainda definido o Guia da Gestão de Recursos Humanos que 
determina a política de gestão de recursos humanos. Nele, e para o efeito do 
presente plano, destacam-se as regras estabelecidas para assegurar processos 
de recrutamento e seleção concorrenciais norteados pela aplicação de 
estratégias que têm em consideração a isenção, a transparência, a igualdade de 
oportunidades e o respeito pelas diferenças individuais. 
É ainda definido como política que, após aprovação da contratação do colaborador, 
este deve assinar uma Declaração de Confidencialidade (Non-Disclosure 
Agreement ou NDA) e submeter, dependendo da função a desempenhar, Registo 
Criminal que deve ser atualizado anualmente ou trianualmente. 
Por forma a assegurar o princípio de segregação de funções nas tomadas de 
decisões, em particular no respeitante a decisões e aprovações, a INCM define 
um perfil de competências à função e ainda, por deliberação do Conselho de 
Administração, aprova o documento de Delegação de Competências e Poderes.  
A INCM tem ainda operacionalizado um Sistema de Gestão de Segurança 
de Informação o qual se encontra certificado, no âmbito do processo de 
produção do cartão tacógrafo, pela ISO 27001:2013 e de acordo com a 
ISO 14298:2013 — Sistema de Gestão de Produção Gráfica de Segurança no 
que diz respeito à produção e personalização de passaportes, vistos Schengen, 
documentos de identificação, cartões de crédito, títulos de residência e cartas 
de condução, demonstrando a preocupação da organização em preservar a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação
Nesse âmbito é consagrada a Política de Segurança de Informação onde se 
destaca como regra o Princípio de Privilégio Mínimo de Acesso à Informação 
que define que os colaboradores apenas devem ter acesso à informação 

4. Controlos para 
a Prevenção de 
Corrupção e Infrações 
Conexas

(2) O Código de Ética e de 
Conduta da INCM pode ser 
consultado em: https://incm.pt/
portal/incm_codetica.jsp
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estritamente necessária para o cumprimento das suas funções. A política 
descreve ainda os controlos de acesso físico e lógico existentes por forma a 
assegurar uma correta segregação e utilização dos ativos da organização. 
No respeitante ao processo de aquisição de bens e serviços, a INCM rege-se em 
conformidade com o Código de Contratações Públicas, assegurando assim um 
processo de aquisição concorrencional com estratégias definidas para assegurar 
a transparência, integridade e isenção do processo de identificação e seleção de 
fornecedores. 
Anualmente é também publicado o Relatório de Execução do Plano de Gestão 
de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas que sumariza os controlos 
implementados por forma a melhorar o sistema de controlo interno da INCM 
e consequentemente assegurar um melhor combate à corrupção e infrações 
conexas. 
Neste âmbito importa ainda realçar que a INCM aderiu à iniciativa do setor 
empresarial intitulada “Call to Action: Anti-Corruption and the Global 
Development Agenda” com o propósito de assumir um compromisso com a 
adoção generalizada de medidas anticorrupção eficazes, bem como a promoção 
de políticas que incentivem boas práticas neste domínio.

A Gestão de Riscos Corporativos é um processo de gestão que tem como 
objetivo identificar, analisar e mitigar os riscos que possam interferir com as 
operações e objetivos da organização. Focada na prevenção e proteção dos seus 
ativos, a INCM assume a Gestão de Riscos Corporativos como parte integrante 
da gestão com o propósito de promover uma cultura onde são privilegiadas 
medidas preventivas para assegurar o cumprimento dos objetivos.
Nesse sentido, a INCM estabelece a Framework de Gestão de Riscos 
Corporativos que define os elementos que fornecem os fundamentos e 
disposições organizacionais, para conceber, implementar, monitorizar, rever e 
melhorar continuamente a gestão do risco na INCM. A Framework tem como 
objetivo:

 Promover a criação de valor da gestão de risco assegurando que as tomadas 
de decisão consideram a informação de risco pertinente e os princípios da 
gestão de risco se encontram alinhados com a missão e estratégia da INCM;
 Promover uma cultura de gestão de risco onde são privilegiadas medidas 
preventivas para assegurar o cumprimento de objetivos; 
 Assegurar a consciencialização dos intervenientes através da identificação 
das funções e responsabilidades na Estrutura de Gestão de Riscos Corporativos 
e respetiva formação e sensibilização;
 Promover a partilha e o reúso da informação de risco nos diferentes contextos 
da INCM através da definição de referenciais transversais à organização;
 Assegurar a conformidade do processo de gestão de risco com requisitos 
externos (normativos, legais, etc.) e internos.

Os principais objetivos para a Gestão de Riscos Corporativos são estabelecidos 
em concordância com os objetivos estratégicos da INCM, através da definição 
das categorias de risco que se desejam ver abordadas, sendo uma das categorias 
a da prevenção e combate à corrupção e infrações conexas.

5. Gestão de Risco
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Processo de Gestão de Risco
O processo de gestão de risco implementado na INCM é baseado nas normas 
ISO 31000:2018, e ISO/IEC 27001:2013 e estabelece um conjunto de atividades 
(representadas na Figura 1) para a eficiente gestão de riscos na organização.

Comunicação e consulta

Estabelecimento 
do Referencial

Identificação 
do Risco

Análise 
do Risco

Avaliação 
do Risco

Tratamento
 do Risco

Monitorização e Revisão

Registo e Reporte

O estabelecimento do referencial consiste na definição do âmbito onde a 
gestão de risco será implementada. A atividade identifica o referencial a utilizar 
para a identificação do risco e é portanto essencial para as restantes atividades 
do processo. Para o presente Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 
Conexas foi estabelecido uma identificação de riscos orientada aos processos 
E2E identificados no SIG.
A identificação do risco consiste na identificação da causa e consequência do 
evento que caracteriza o risco. Adicionalmente a identificação de risco contempla 
a identificação dos controlos existentes e do Dono do Risco. A identificação de 
risco é da responsabilidade dos donos de processo. 
Adicionalmente, os riscos identificados são categorizados de acordo com a sua 
descrição. Para o presente Plano foram consideradas as seguintes categorias de 
risco:

 Risco de abuso de direitos, relacionado com o risco de efetuar operações 
sem a devida autorização o que pode indiciar um crime de tráfico de influência, 
abuso de poder ou de participação económica em negócio;
 Risco de divulgação de informação, que pode indicar um crime de violação 
de segredo por funcionário;
 Risco de falha humana, que pode, caso a falha seja intencional, indiciar um 
crime de recebimento indevido de vantagem;
 Risco de indisponibilidade de informação para a correta execução do 
processo o que pode indiciar um crime de concussão;
 Risco de integridade de informação comprometida relacionado com 
informação errada ou manipulada de forma intencional, ou sem autorização, 
o que pode indiciar um crime de recebimento indevido de vantagem ou 
participação económica em negócio;
 Risco de recuperação de produtos ou matérias-primas para destruição 
relacionado com a utilização abusiva de produtos ou matérias-primas destinados 
à destruição o que pode indiciar um crime de recebimento indevido de vantagem, 
ou peculato; 
 Risco de extravio de bens relacionado com o extravio de ativos da 
organização o que pode indicar um risco de peculato ou peculato de uso.

Figura 1 
Processo de Gestão de Risco 
Corporativo
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Os riscos de corrupção e infrações conexas e os controlos implementados por 
forma a os mitigar encontram-se descritos nos Anexos II e III.

A análise do risco consiste em medir os riscos anteriormente identificados com 
recursos às métricas de probabilidade, impacto e nível do risco. Para permitir a 
comparação da informação de risco é necessário que as métricas possuam escalas 
comparáveis. No entanto e reconhecendo a existência de diversos contextos da 
gestão do risco é expectável que as métricas possuam diferentes dimensões 
consoante o contexto. A estimativa das métricas definidas é responsabilidade 
dos Donos do Risco identificados na atividade anterior. O anexo i apresenta os 
critérios de análise. O anexo iv identifica a avaliação dos riscos de corrupção e 
infrações conexas.
A avaliação do risco consiste no processo de comparação dos resultados da 
análise do risco para determinar se o risco é aceitável ou tolerável consoante o 
nível do risco estimado. A decisão de tratamento deve ser baseada no Nível do 
Risco definido. A avaliação do risco consiste na identificação dos controlos para 
os riscos não aceitáveis. Um controlo pode tratar-se de um processo, política, 
dispositivo, prática ou outra ação que modifique o risco. 
O tratamento do risco consiste no planeamento e implementação dos controlos 
identificados na atividade anterior. A implementação do controlo deve ser 
verificada periodicamente pelos Donos dos Riscos. Se, após tratamento, o risco 
ainda apresentar um nível de risco alto então deve-se identificar e implementar 
novo controlo. 
A monitorização e revisão da gestão de riscos corporativos envolve a 
verificação, periódica ou idealmente contínua, da informação de risco aquando 
de mudanças de contexto interno ou externo.
Para garantir que as partes interessadas entendem e conseguem utilizar 
a informação de risco, é essencial que as atividades de risco envolvam a 
comunicação e consulta constante com essas partes. Neste contexto, o registo 
e reporte é assegurado através da produção de relatórios de riscos que incluem 
a informação possível e necessária, estruturada e apresentada de acordo com as 
preocupações e necessidades do destinatário.
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Pontuação Descrição Probabilidade Frequência

5
Esperado É esperado que o evento ocorra 80-90% O evento ocorreu ou é previsível 

que possa ocorrer uma vez nos 
próximos 6 meses

4
Muito provável O evento pode ocorrer na maioria das 

circunstâncias
60-79% O evento ocorreu ou é previsível 

que possa ocorrer uma vez nos 
próximos 12 meses

3
Provável O evento irá provavelmente ocorrer 40-59% O evento ocorreu ou é previsível 

que possa ocorrer uma vez nos 
próximos 18 meses

2
Não provável O evento não é provável, mas pode 

ocorrer
20-39% O evento ocorreu ou é previsível 

que possa ocorrer uma vez nos 
próximos 24 meses

1
Raro É estimado que o evento ocorre ape-

nas em circunstâncias excecionais
1-19% O evento ocorreu ou é previsível 

que possa ocorrer uma vez nos 
próximos 48 meses

Pontuação Descrição Significado

5 Muito Alta Controlo de prevenção redundante avaliado e continuamente monitorizado

4 Alta Controlo de prevenção redundante com eficácia avaliada e verificada

3 Moderada Controlo de prevenção redundante não avaliado ou monitorizado

2 Baixa Controlo de prevenção não redundante dependendo de ação humana ou sujeito a falhas

1 Muito Baixa Controlo de prevenção inexistente

Probabilidade de perda derivada
  Probabilidade do evento

  Raro Não Provável Provável Muito Provável Esperado

Eficácia 
do controlo 
 de prevenção

Muito Baixa Muito Baixa Baixa Moderada Alta Muito Alta
Baixa Muito Baixa Muito Baixa Baixa Moderada Alta
Moderada Muito Baixa Muito Baixa Muito Baixa Baixa Moderada
Alta Muito Baixa Muito Baixa Muito Baixa Muito Baixa Baixa
Muito Alta Muito Baixa Muito Baixa Muito Baixa Muito Baixa Muito Baixa

Anexo I  
Critérios de Análise 
de Risco

Tabela 1 
Probabilidade do Risco

Tabela 2
Eficácia do Controlo de Prevenção

Tabela 3 
Probabilidade de Perda Derivada
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Tabela 4 
Matriz de Impacto Negativo

MATRIZ DE IMPACTO NEGATIVO

1 2 3 4 5

Insignificante Baixo Moderado Elevado Severo

ESTRATÉGICO • Atraso ou desvio no plano de ações
• Sem impacto nas metas estabelecidas

• Impede o cumprimento de uma ou mais metas 
intercalares estabelecidas
• Sem impacto no cumprimento dos indicadores

• Impede o cumprimento de um ou 
mais indicadores estabelecidos
• Sem impacto no cumprimento dos 
objetivos

• Impede o cumprimento de um ou 
mais objetivos estabelecidos

• Impede o cumprimento de um ou 
mais objetivos estratégicos da organi-
zação

OPERACIONAL • Impacto insignificante nos processos de 
negócio
• Impacto pode ser mitigado com operações 
de rotina

• Impacto baixo nos processo de negócio
• Pode originar atrasos recuperáveis
• Impacto pode ser mitigado ao nível operacional

• Impacto moderado nos processos de 
negócio
• Performance do negócio afetada 
impedindo o cumprimento de metas 
estratégicas

• Impacto elevado nos processos de 
negócio
• Performance do negócio afetada com 
consequências negativas elevadas 
(atrasos no serviço, perdas financei-
ras, insatisfação do cliente, quebras 
regulamentares, etc.)

• Impacto severo nos processos de ne-
gócio
• Indisponibilidade de serviços e/ou 
pessoas criticas ao negócio

FINANCEIRO • Impacto financeiro insignificante (<250m€)
• <1% impacto no custo do projeto

• Impacto financeiro baixo (250m€ - 500m€)
• 2-5% impacto no custo do projeto

• Impacto financeiro moderado 
(500m€ - 750m€)
• 5-10% impacto no custo do projeto

• Impacto financeiro elevado (750m€ 
- 1M€)
• >10% impacto no custo do projeto

• Impacto financeiro severo (>1M€)
• >30% impacto no custo do projeto

REPUTACIONAL • Incidente com publicidade negativa limita-
da. Rapidamente esquecido.
• Sem dano na reputação/marca

• Incidente com publicidade negativa a nível lo-
cal/regional
• Dano baixo limitado (curto prazo) na reputação/
marca

• Incidente com publicidade negativa 
a nível local/regional
• Pressão para a INCM mitigar impac-
to
• Dano moderado para reputação/
marca

• Incidente com publicidade negativa 
a nível nacional
• Pressão intensa para INCM mitigar 
impacto
• Dano elevado para reputação/marca

• Incidente com publicidade negativa a 
nível internacional
• Mitigação de impacto requer mudan-
ças estratégicas
• Dano severo para reputação/marca

SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO*

• Ativos de segurança de informação de va-
lor muito baixo comprometidos no que diz 
respeito à confidencialidade, integridade, ou 
disponibilidade

• Ativos de segurança de informação de valor bai-
xo comprometidos no que diz respeito à confiden-
cialidade, integridade, ou disponibilidade

• Ativos de segurança de informação 
de valor moderado comprometidos 
no que diz respeito à confidencialida-
de, integridade, ou disponibilidade

• Ativos de segurança de informação 
de valor alto comprometidos no que 
diz respeito à confidencialidade, inte-
gridade, ou disponibilidade

• Ativos de segurança de informação 
de valor crítico comprometidos no que 
diz respeito à confidencialidade, inte-
gridade, ou disponibilidade

REGULAMENTAR • Perigo de incorrer em incumprimento legal, 
contratual ou normativo

• Ato isolado em incumprimento legal ou norma-
tivo
• Incumprimento contratual detetado por uma das 
partes

• Atividade ou rotina em incumpri-
mento legal ou normativo
• Incumprimento contratual com 
ameaça de quebra contratual ou pe-
nalizações

• Incumprimento legal resultante em 
investigação por parte das autorida-
des
• Incumprimento contratual com pe-
nalizações
• Incumprimento normativo sujeito a 
não conformidade maior

• Incumprimento legal resultante em 
graves penalizações
• Incumprimento contratual com que-
bra de contrato
• Incumprimento normativo sujeito a 
perda de certificação

SEGURANÇA  
NO TRABALHO

• Lesões insignificantes
• Perdas materiais insignificantes

• Lesões que requerem primeiros socorros
• Perdas materiais baixas recuperáveis a curto pra-
zo (< 24horas)

• Lesões ou doenças que requerem 
intervenção médica (cortes fundos, 
fraturas, queimaduras, etc.)
• Perdas materiais moderadas com re-
cuperação a longo prazo (>24 horas)

• Lesões sérias implicando ausência 
prolongada. Baixa superior a 30 dias
• Perdas materiais elevadas com re-
cuperação parcial a longo prazo (>24 
horas). Requer renovação ou substi-
tuição de materiais

• Lesões severas (perdas de membros, 
audição, visão, etc.) ou morte
• Perdas materiais severas irrecuperá-
veis. Requer substituição de equipa-
mento

AMBIENTAL • Impacto ambiental insignificante • Impacto ambiental baixo reparável • Impacto ambiental moderado com 
necessidade de ações de mitigação

• Impacto ambiental elevado com da-
nos parciais irreversíveis

• Impacto ambiental severo com danos 
irreversíveis

*Sempre que seja identificado um risco com impacto nos ativos de segurança de informação deve ser identificado em que pilar da segurança da informação 

(confidencialidade, integridade ou disponibilidade) este foi afetado.
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MATRIZ DE IMPACTO NEGATIVO

1 2 3 4 5

Insignificante Baixo Moderado Elevado Severo

ESTRATÉGICO • Atraso ou desvio no plano de ações
• Sem impacto nas metas estabelecidas

• Impede o cumprimento de uma ou mais metas 
intercalares estabelecidas
• Sem impacto no cumprimento dos indicadores

• Impede o cumprimento de um ou 
mais indicadores estabelecidos
• Sem impacto no cumprimento dos 
objetivos

• Impede o cumprimento de um ou 
mais objetivos estabelecidos

• Impede o cumprimento de um ou 
mais objetivos estratégicos da organi-
zação

OPERACIONAL • Impacto insignificante nos processos de 
negócio
• Impacto pode ser mitigado com operações 
de rotina

• Impacto baixo nos processo de negócio
• Pode originar atrasos recuperáveis
• Impacto pode ser mitigado ao nível operacional

• Impacto moderado nos processos de 
negócio
• Performance do negócio afetada 
impedindo o cumprimento de metas 
estratégicas

• Impacto elevado nos processos de 
negócio
• Performance do negócio afetada com 
consequências negativas elevadas 
(atrasos no serviço, perdas financei-
ras, insatisfação do cliente, quebras 
regulamentares, etc.)

• Impacto severo nos processos de ne-
gócio
• Indisponibilidade de serviços e/ou 
pessoas criticas ao negócio

FINANCEIRO • Impacto financeiro insignificante (<250m€)
• <1% impacto no custo do projeto

• Impacto financeiro baixo (250m€ - 500m€)
• 2-5% impacto no custo do projeto

• Impacto financeiro moderado 
(500m€ - 750m€)
• 5-10% impacto no custo do projeto

• Impacto financeiro elevado (750m€ 
- 1M€)
• >10% impacto no custo do projeto

• Impacto financeiro severo (>1M€)
• >30% impacto no custo do projeto

REPUTACIONAL • Incidente com publicidade negativa limita-
da. Rapidamente esquecido.
• Sem dano na reputação/marca

• Incidente com publicidade negativa a nível lo-
cal/regional
• Dano baixo limitado (curto prazo) na reputação/
marca

• Incidente com publicidade negativa 
a nível local/regional
• Pressão para a INCM mitigar impac-
to
• Dano moderado para reputação/
marca

• Incidente com publicidade negativa 
a nível nacional
• Pressão intensa para INCM mitigar 
impacto
• Dano elevado para reputação/marca

• Incidente com publicidade negativa a 
nível internacional
• Mitigação de impacto requer mudan-
ças estratégicas
• Dano severo para reputação/marca

SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO*

• Ativos de segurança de informação de va-
lor muito baixo comprometidos no que diz 
respeito à confidencialidade, integridade, ou 
disponibilidade

• Ativos de segurança de informação de valor bai-
xo comprometidos no que diz respeito à confiden-
cialidade, integridade, ou disponibilidade

• Ativos de segurança de informação 
de valor moderado comprometidos 
no que diz respeito à confidencialida-
de, integridade, ou disponibilidade

• Ativos de segurança de informação 
de valor alto comprometidos no que 
diz respeito à confidencialidade, inte-
gridade, ou disponibilidade

• Ativos de segurança de informação 
de valor crítico comprometidos no que 
diz respeito à confidencialidade, inte-
gridade, ou disponibilidade

REGULAMENTAR • Perigo de incorrer em incumprimento legal, 
contratual ou normativo

• Ato isolado em incumprimento legal ou norma-
tivo
• Incumprimento contratual detetado por uma das 
partes

• Atividade ou rotina em incumpri-
mento legal ou normativo
• Incumprimento contratual com 
ameaça de quebra contratual ou pe-
nalizações

• Incumprimento legal resultante em 
investigação por parte das autorida-
des
• Incumprimento contratual com pe-
nalizações
• Incumprimento normativo sujeito a 
não conformidade maior

• Incumprimento legal resultante em 
graves penalizações
• Incumprimento contratual com que-
bra de contrato
• Incumprimento normativo sujeito a 
perda de certificação

SEGURANÇA  
NO TRABALHO

• Lesões insignificantes
• Perdas materiais insignificantes

• Lesões que requerem primeiros socorros
• Perdas materiais baixas recuperáveis a curto pra-
zo (< 24horas)

• Lesões ou doenças que requerem 
intervenção médica (cortes fundos, 
fraturas, queimaduras, etc.)
• Perdas materiais moderadas com re-
cuperação a longo prazo (>24 horas)

• Lesões sérias implicando ausência 
prolongada. Baixa superior a 30 dias
• Perdas materiais elevadas com re-
cuperação parcial a longo prazo (>24 
horas). Requer renovação ou substi-
tuição de materiais

• Lesões severas (perdas de membros, 
audição, visão, etc.) ou morte
• Perdas materiais severas irrecuperá-
veis. Requer substituição de equipa-
mento

AMBIENTAL • Impacto ambiental insignificante • Impacto ambiental baixo reparável • Impacto ambiental moderado com 
necessidade de ações de mitigação

• Impacto ambiental elevado com da-
nos parciais irreversíveis

• Impacto ambiental severo com danos 
irreversíveis

*Sempre que seja identificado um risco com impacto nos ativos de segurança de informação deve ser identificado em que pilar da segurança da informação 

(confidencialidade, integridade ou disponibilidade) este foi afetado.
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Tabela 5 
Nível de Risco

NÍVEL DE RISCO

Impacto Máximo
Insignificante Baixo Moderado Elevado Severo

Probabilidade  
de Perda 
Derivada

Muito Alta Baixo Baixo Alto Muito Alto Muito Alto 
Alta Muito Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 
Moderada Muito Baixo Baixo Moderado Moderado Alto 
Baixa Muito Baixo Muito Baixo Baixo Moderado Moderado
Muito Baixa Muito Baixo Muito Baixo Muito Baixo Baixo Moderado

Tabela 6 
Medidas de Tratamento Recomendadas

NÍVEL DO RISCO (Probabilidade x Impacto)
Muito Alto Ação imediata deve ser tomada de forma a mitigar/potenciar o risco.

Alto Devem ser alocados esforços para mitigar/potenciar o risco logo que possível.

Moderado Risco deve ser mitigado/potenciado. Eficácia dos controlos deve ser monitorizada.

Baixo
Risco pode ser aceite/rejeitado. Controlo do risco deve ser efetuado com base numa análise custo/
beneficio.

Muito Baixo
Risco pode ser aceite/rejeitado pois não representa uma ameaça/oportunidade para a organização. 
Deve ser monitorizado de forma a garantir que não se altera.

Anexo II  
Identificação de 
Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas

Processo E2E – Da Oportunidade ao Negócio
ID Categoria Evento Causa Consequência
1 Falha Humana Pedido de documentos 

para postos não autoriza-
dos (aplicável a situações 
com tabelas de recebedor 
e emissor codificados asso-
ciadas a produto)

Engano no registo dos pe-
didos por parte do cliente

Entrega de documentos em 
balcões do cliente trocados

2 Idoneidade do Cliente Fornecimento de produtos 
a cliente não autorizado

Pedido de encomenda de 
cartões por representantes 
de entidade não autorizada

Utilização abusiva de produ-
tos de segurança

4 Idoneidade do Cliente Fornecimento de produtos 
a cliente não autorizado

Fornecimento de produtos 
a clientes não autorizados a 
ter acesso a esses produtos

Utilização abusiva de produ-
tos de segurança

6 Divulgação de Infor-
mação Confidencial

Divulgação de informação 
confidencial do cliente

Acesso indevido a troca de 
emails com cliente
Ação deliberada para pro-
veito próprio

Confidencialidade da infor-
mação comprometida

7 Perda de Informação 
de Segurança

Violação ou destruição de 
dados via ficheiros infor-
máticos

Clientes que enviam 
informação sensível (ex. 
dados pessoais) através de 
ficheiros não protegidos 
via email, que por sua vez 
circulam da mesma for-
ma internamente entre a 
DCM|CGR e UGF|PER

Divulgação ou destruição 
de informação confidencial 
e dados de produção
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Processo E2E – Da Oportunidade ao Negócio
ID Categoria Evento Causa Consequência
9 Divulgação de Infor-

mação Confidencial
Divulgação de informação 
confidencial de dados co-
merciais

Acesso a dados comerciais 
por pessoas não autoriza-
das

Perda de negócio

74 Extravio de Ativos Extravio de produtos/
valores

Roubo de loja fora do expe-
diente

Perda do produto/valores

75 Extravio de Ativos Extravio de produtos/
valores

Roubo por cliente no expe-
diente

Perda do produto/valores

76 Extravio de Ativos Extravio de produtos/
valores

Furto por funcionário no 
expediente

Perda do produto/valores

170 Indisponibilidade de 
Informação

Atraso na produção de 
peças para cunhagem

Atraso na entrega de mate-
riais pelos autores

Atraso na produção e venda 
de moedas

Processo E2E – Do Planeamento à Entrega
ID Categoria Evento Causa Consequência
13 Segurança da Infor-

mação
Perda (temporária ou per-
manente) de fase de fabrico 
ao longo do processo pro-
dutivo

Transporte e movimenta-
ções desnecessárias

Atraso no prazo de entrega 
do produto final

15 Segurança da Infor-
mação

Desaparecimento de pas-
saportes não personaliza-
dos (componente física e 
lógica)

Inexistência de local reser-
vado para armazenagem de 
produtos de segurança e/
ou passaportes não inven-
tariados no Acabamento

Utilização indevida de 
produtos de segurança por 
pessoas não autorizadas

16 Segurança da Infor-
mação

Desaparecimento de pas-
saportes personalizados 
(componente física e ló-
gica)

Inexistência de local reser-
vado para armazenagem de 
produtos de segurança e/
ou passaportes não inven-
tariados no Acabamento

Utilização indevida de 
produtos de segurança por 
pessoas não autorizadas

17 Segurança da Infor-
mação

Falha no processo de 
destruição de materiais 
gráficos com elementos de 
segurança a inutilizar

Inexistência de método de 
destruição e/ou controlo 
quantitativo para materiais 
gráficos de segurança a 
inutilizar (formato Folha)

Acesso e/ou utilização inde-
vida de materiais gráficos 
de segurança por pessoas 
não autorizadas

18 Segurança da Infor-
mação

Falha no processo de 
destruição de materiais 
gráficos com elementos de 
segurança a inutilizar (ex. 
chapas de impressão), e/
ou sem registo quantitativo 
feito previamente

Inexistência de método de 
destruição e/ou controlo 
quantitativo para materiais 
de segurança a inutilizar 
(como chapas de impres-
são)

Acesso e/ou utilização inde-
vida de informação sensível 
disponível em materiais de 
segurança por pessoas não 
autorizadas

19 Segurança da Infor-
mação

Falha no processo de des-
truição de material holográ-
fico a inutilizar (ex. refugo 
de DOVID estampado 
em overlay, excedente de 
DOVID), e/ou sem registo 
quantitativo feito previa-
mente

Inexistência de método de 
destruição para material 
holográfico

Acesso e/ou utilização inde-
vida de informação sensível 
disponível em material 
holográfico por pessoas não 
autorizadas



página 22 INCM Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. 

Processo E2E – Do Planeamento à Entrega
ID Categoria Evento Causa Consequência
20 Segurança da Infor-

mação
Falha no processo de 
destruição de cartões po-
liméricos (PC/PVC) com 
elementos de segurança a 
inutilizar, e/ou sem registo 
quantitativo feito previa-
mente

Inexistência de método de 
destruição e/ou controlo 
quantitativo para cartões 
poliméricos a inutilizar 
(personalizados ou não)

Acesso e/ou utilização inde-
vida de produtos gráficos de 
segurança por pessoas não 
autorizadas

21 Segurança da Infor-
mação

Falha no processo de des-
truição de passaportes com 
elementos de segurança a 
inutilizar, e/ou sem registo 
quantitativo feito previa-
mente

Inexistência de método de 
destruição e/ou controlo 
quantitativo para passa-
portes não personalizados 
a inutilizar (eletrónicos ou 
não)

Acesso e/ou utilização inde-
vida de produtos gráficos de 
segurança por pessoas não 
autorizadas

22 Segurança da Infor-
mação

Falha no processo de des-
truição de passaportes com 
elementos de segurança a 
inutilizar, e/ou sem registo 
quantitativo feito previa-
mente

Inexistência de método de 
destruição e/ou controlo 
quantitativo para passapor-
tes eletrónicos personaliza-
dos a inutilizar

Acesso e/ou utilização inde-
vida de produtos gráficos de 
segurança por pessoas não 
autorizadas

25 Eficácia e Eficiência Erros na conferência de 
material rececionado

Falha humana na contagem 
de material

Registo errado de quantida-
de em SAP

26 Cadeia de Forneci-
mento

Guias de remessas com 
informação errada ou in-
completa

Falta de dados por parte do 
fornecedor

Material em espera

37 Segurança da Infor-
mação

Alteração indevida dos 
parâmetros das máquinas 
produtivas

Alteração dos parâmetros 
das máquinas produtos 
sem autorização prévia

Dano nos produtos de se-
gurança e/ou nas máquinas 
produtivas

38 Perda e/ou Obsolência Extravio de material valo-
rizado

Inexistência de CCTV na 
generalidade do espaço de 
logística

Perda financeira

47 Segurança da Infor-
mação

Utilização indevida de 
materiais de segurança por 
pessoas não autorizadas

Chapas deixadas no inte-
rior da máquina quando 
não estão em utilização

Produção indevida por 
pessoas não autorizadas

52 Cadeia de Forneci-
mento

Roubo ou extravio do pro-
duto acabado durante o 
transporte nacional

Falta de segurança no 
transporte

Perda Financeira 
Satisfação do cliente com-
prometida

53 Cadeia de Forneci-
mento

Envio de produtos para 
locais onde não é possível 
efetuar entregas seguras

Falha de informação 
aquando da elaboração de 
contratos

Incapacidade de efetuar 
entrega segura

54 Cadeia de Forneci-
mento

Envio de produtos para 
locais onde não é possível 
efetuar entregas seguras

Imposição do cliente Incapacidade de efetuar 
entrega segura

55 Segurança da Infor-
mação

Extravio de unidades de 
produto acabado na expe-
dição

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Corrupção e Infrações Co-
nexas

56 Segurança da Infor-
mação

Extravio de unidades de 
produto acabado na expe-
dição

Acesso indevido ao produ-
to acabado

Utilização indevida/abusiva 
de produto acabado

61 Eficácia e Eficiência Erro no suprimento de 
material à produção

Erro de operação Devolução de material/ 
Novo fornecimento
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Processo E2E – Do Planeamento à Entrega
ID Categoria Evento Causa Consequência
67 Eficácia e Eficiência Erro na leitura dos códigos 

de barra das paletes de 
caixas de Certificados de 
Inspeção

Sequenciação inadequada 
das caixas e etiquetas de 
código de barras mal for-
matadas

Maior tempo de processa-
mento das encomendas

68 Eficácia e Eficiência Passaportes furados que 
impedem leitura na máqui-
na de destruição de PEP’s 
e CC’s

Falha nas Lojas/SEF/IRN Falta de produtividade que 
leva a leitura manual dos 
artigos

119 Tecnologia de Infor-
mação

Utilização de chaves cripto-
gráficas incorretas

Engano do colaborador Paragem na produção/ 
produção de produtos com 
defeito

120 Segurança da Infor-
mação

Divulgação de informação 
confidencial

Acesso a informação con-
fidencial necessário para o 
exercício das funções

Informação confidencial 
exposta (informação dos 
cidadãos ou até mesmo do 
código de produção)

133 Qualidade do Produ-
to/Serviço

Peças danificadas Erro da técnica de marca-
ção

Má qualidade do serviço
Indemnização financeira

134 Perda e/ou Obsolência Extravio de peças preciosas Falta de uniformização nos 
procedimentos de seguran-
ça das contrastarias

Indemnização financeira
Dano Reputacional

135 Qualidade do Produ-
to/Serviço

Punção oficial incorreta Utilização do punção incor-
reta (erro humano)

Má qualidade do serviço
Indemnização financeira

136 Segurança da Infor-
mação

Extravio de punção Ação deliberada para pro-
veito próprio

Marcação de peças indevida 
com marcas oficiais

137 Qualidade do Produ-
to/Serviço

Marcação de marcas de res-
ponsabilidades incorretas 

Utilização do punção incor-
reta (erro humano)

Má qualidade do serviço
Indemnização financeira

138 Segurança da Infor-
mação

Recuperação de ferros de 
punção arrasados

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Marcação de peças indevida 
com marcas oficiais

140 Segurança da Infor-
mação

Divulgação de elementos 
confidenciais de marcas

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Segurança da marcação 
comprometida

144 Segurança da Infor-
mação

Roubo de Punção em 
serviço de marcação ao 
domicilio

Transporte de punções 
durante serviço

Marcação de peças indevida 
com marcas oficiais

146 Eficácia e Eficiência Orçamentar produto com 
erro de quantidade de ma-
teriais ou fora das especifi-
cações do cliente

Erro humano na execução Trabalho desnecessário e 
perdas de tempo na execu-
ção de novo orçamento

149 Eficácia e Eficiência Requisitar internamente e 
liberar pedido de compra 
de matéria-prima com 
características erradas

Erro humano na execução Fabrico de produto não 
conforme

153 Eficácia e Eficiência Gravação incorreta da 
matriz de impressão (chapa 
ou película), detetada nas 
etapas a jusante

Erro humano na execução Fabrico de produto não 
conforme

155 Eficácia e Eficiência Iniciar a preparação e afi-
nação da máquina sem ter 
em conta as especificações 
da ordem de produção

Erro humano na execução Fabrico de produto não 
conforme
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Processo E2E – Do Planeamento à Entrega
ID Categoria Evento Causa Consequência
161 Segurança da Infor-

mação
Falha no processo de des-
truição e de destino de 
tintas de segurança a inuti-
lizar (ex. restos de tinta ou 
tintas obsoletas)

Erro humano na execução Utilização indevida de tintas 
de segurança por pessoas 
não autorizadas e/ou elimi-
nação indevida de resíduos 
perigosos com impacto 
ambiental 

162 Eficácia e Eficiência Seleção de chip (contact) 
incorreto para aplicar em 
cartão

Aspeto físico muito seme-
lhante entre os módulos-
-chip

Fabrico de produto não 
conforme

163 Eficácia e Eficiência Juntar, soldar e furar incor-
retamente as várias cama-
das constituintes do cartão

Posicionamento incorreto 
do chip (contactless) na 
operação de junção de 
folhas antes da laminagem

Fabrico de produto não 
conforme

173 Eficácia e Eficiência Falta de especificações 
técnicas de produtos

Atraso Incapacidade para cunhar 
moedas

174 Eficácia e Eficiência Falta de especificações 
técnicas de produtos

Atraso Produtos finais com especi-
ficações erradas

175 Eficácia e Eficiência Erro na definição de espe-
cificações de produtos

Falha humana Produtos finais com especi-
ficações erradas

179 Eficácia e Eficiência Falta de ordens de produ-
ção

Atraso motivado por falta 
de informação

Informação indisponível, 
com riscos de produção de-
sadequada às necessidades

205 Perda e/ou Obsolência Desaparecimento de inven-
tários

Roubo ou extravio Incapacidade de produzir de 
acordo com as necessidades

209 Segurança da Infor-
mação

Divulgação externa e abu-
siva de informação do Mint 
Directors Working Group

Erro humano ou ação deli-
berada

Quebra de confidencialida-
de de informação

210 Segurança da Infor-
mação

Divulgação externa e abu-
siva de informação interna 
necessária ao fabrico

Erro humano Quebra de confidencia-
lidade de informação

211 Segurança da Infor-
mação

Divulgação externa e 
abusiva de informação do 
MDWG

Acesso indevido às pastas 
de rede

Quebra de confidencia-
lidade de informação

212 Segurança da Infor-
mação

Divulgação externa e abu-
siva de informação interna 
necessária ao fabrico

Acesso indevido às pastas 
de rede

Quebra de confidencia-
lidade de informação

214 Politíco e Económico Falta de Discos para moeda 
corrente

Atraso na definição de 
necessidades pelo Banco 
de Portugal (BdP)

Incapacidade de produzir as 
moedas necessárias ao País

220 Segurança da Infor-
mação

Divulgação da informação 
confidencial

Divulgação da informação 
confidencial por colabo-
rador

Grave dano para a reputa-
ção

221 Segurança da Infor-
mação

Divulgação da informação 
confidencial

Acesso não autorizado à 
informação

Grave dano para a reputa-
ção

223 Eficácia e Eficiência Atrasos (<24H) na publica-
ção de atos relevantes

Atraso no envio/extensão 
do documento

Dano na reputação 

231 Cadeia de Forneci-
mento

Incumprimento dos prazos 
de entrega

Atraso por parte do par-
ceiro

Dano na reputação 

247 Reputação e Imagem Atribuição de licença in-
devida

Ação deliberada para pro-
veito próprio
Erro humano

Incumprimento legal
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Processo E2E – Do Planeamento à Entrega
ID Categoria Evento Causa Consequência
282 Eficácia e Eficiência Incapacidade de realizar 

ensaios fiáveis
Especificação de Produto 
Final incompleta ou ine-
xistente

Produto Não Conforme

285 Segurança da Infor-
mação

Divulgação de informação 
confidencial

Inexistência de Imparciali-
dade e Confidencialidade 
na atividade laboratorial

Dano para imagem, reputa-
ção INCM 
Informação crítica para o 
negócio divulgado

288 Qualidade do Produ-
to/Serviço

Amostras danificadas Manuseamento inadequa-
do dos artigos, amostras a 
ensaiar

Incapacidade de realizar 
serviço 
Incumprimento SLAs

291 Qualidade do Produ-
to/Serviço

Resultados Incorretos Utilização de Equipamento 
Inadequado ao ensaio labo-
ratorial

Produto não conforme
Reclamação

292 Cadeia de Forneci-
mento

Perda, extravio das amos-
tras

Perda da amostra durante o 
transporte ou extravio por 
falta de identificação corre-
ta do local de entrega

Dano na imagem, credibili-
dade INCM
Utilização indevida da 
amostra extraviada Incapa-
cidade de realizar serviço

300 Segurança da Infor-
mação

Roubo ou extravio de peças 
depositadas na UCF

Vulnerabilidades do pro-
cesso de guarda e controlo

Incumprimento legal;
Incidente com publicidade 
negativa a nível nacional

311 Qualidade do Produ-
to/Serviço

Validade do Certificado 
Criptográfico do Passapor-
te Caducada 

Erro na Operação de Rota-
ção de Certificados

Incumprimento contratual 
com possível indemnização 
Possível incidente com 
publicidade negativa a nível 
nacional dado que passapor-
tes inválidos são colocados 
em causa durante controlo 
de fronteiras

314 Segurança da Infor-
mação

Incorreta Personalização de 
Documentos que originou 
reclamação

Ação Deliberada ou Erro 
Humano. Possibilidade de 
reimpressão sem controlos 
de autorização ou registo 
por forma a dar resposta a 
reclamações de produtos 
não conformes ou não 
entregues

Quebras de confidencialida-
de e integridade dos produ-
tos, incorreto planeamento 
do produto e consequente-
mente incorreta gestão de 
stocks de matéria-prima e 
refugo

Processo E2E – Da Procura ao Pagamento
ID Categoria Evento Causa Consequência
84 Abuso de Direitos Seleção de fornecedor não 

tendo como critério as 
melhores condições

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Corrupção e Infrações 
Conexas

85 Abuso de Direitos Aquisição de bens/serviços 
não decorrer de necessida-
des reais

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Perda financeira

87 Indução em Erro Processo de aquisição com 
informação incompleta 
(escolha de fornecedor, soli-
citação de cotação, análise 
de propostas, etc.)

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Corrupção e Infrações 
Conexas
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Processo E2E – Da Procura ao Pagamento
ID Categoria Evento Causa Consequência
89 Abuso de Direitos Formalização do processo 

de compra após aquisição
Ação deliberada para pro-
veito próprio

Corrupção e Infrações 
Conexas

93 Divulgação de Infor-
mação Confidencial

Fuga de informação con-
fidencial por fornecedores 
ou empresas subcontra-
tadas

Não cumprimento dos 
requisitos de segurança por 
parte dos fornecedores ou 
empresas subcontratadas

Informação confidencial 
comprometida

Processo E2E – Do Recrutamento à Saída/Reforma
ID Categoria Evento Causa Consequência
97 Abuso de Direitos Manipulação da informa-

ção salarial
Ação deliberada para pro-
veito próprio

Corrupção e Infrações 
conexas

98 Falha Humana Informação salarial incor-
reta

Implementação de regras 
salariais feitas manual-
mente

Atrasos nos pagamentos a 
colaboradores

99 Divulgação de Infor-
mação Confidencial

Divulgação de dados pes-
soais de colaboradores

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Confidencialidade da infor-
mação comprometida

100 Divulgação de Infor-
mação Confidencial

Divulgação de dados pes-
soais de colaboradores

Acesso não autorizado a 
informação em papel ou 
digital

Confidencialidade da infor-
mação comprometida

101 Abuso de Direitos Manipulação de informa-
ção ou utilização em fraude 
de serviços sociais

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Corrupção e Infrações 
conexas

245 Abuso de Direitos Favorecimento de candida-
to em processo de recruta-
mento

Divulgação de informação 
confidencial a candidato
Sobreavaliação do candi-
dato

Corrupção e Infrações 
Conexas
Colaborador sobrevalori-
zado

246 Indução em Erro Colaborador a termo inte-
grado nos quadros indevi-
damente

Desconhecimento do fim 
de prazo de contrato a 
termo

Aumento de custos com 
pessoal

Processo E2E – Da Aquisição ao Abate
ID Categoria Evento Causa Consequência
49 Operação Não Auto-

rizada
Alteração indevida dos 
parâmetros das máquinas 
produtivas

Necessidade operacional 
de conceder acesso remoto 
limitado a fornecedores

Dano nos produtos de se-
gurança e/ou nas máquinas 
produtivas

106 Informação Errónea Informação errónea/insu-
ficiente

Diagnóstico mal feito
Classificação desajustada
Falta de documentação 
técnica

Tempo de resolução de 
avaria demorado
Falta de conhecimento da 
ocorrência

109 Perda de Informação 
de Segurança

Indisponibilidade da infor-
mação para recuperação 
de avaria

Inexistência de backups ou 
backup corrompido

Tempo de resolução de 
avaria demorado 
Incumprimento de normas

112 Informação Errónea Informação errónea/Alar-
mística NOK - Sistema de 
Gestão Técnica - BMS e 
DMS

Manutenção ineficaz do 
sistema
Degradação de dispositivos 
de leitura

Impossibilidade de detetar 
variações de medições rea-
lizadas em determinados 
intervalos de tempo

113 Abuso de Direitos Aquisição de serviços/ma-
teriais desnecessários

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Corrupção e Infrações 
Conexas
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Processo E2E – Da Aquisição ao Abate
ID Categoria Evento Causa Consequência
243 Indução em Erro Inexistência, ou existência 

deficiente, de estimativas 
de custo para a realização 
das obras/manutenção

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Derrapagem ou aumento 
de custos planeados

244 Indução em Erro Faturação indevida de 
manutenção e obras

Sobreavaliação das medi-
ções dos trabalhos
Indução em erro da ava-
liação final da obra/manu-
tenção
Cobrança de trabalhos a 
mais

Derrapagem ou aumento 
de custos planeados

254 Abuso de Direitos Manipulação de ensaios 
laboratoriais para seleção 
de fornecedor

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Processo concorrencial 
comprometido

266 Indisponibilidade de 
Informação

Ineficiência de processo 
de gestão de cablagem 
elétrica

Ausência de etiquetagem 
da cablagem elétrica

Indisponibilidade de pro-
dução
Incumprimento de boas 
práticas de segurança

267 Indisponibilidade de 
Informação

Ineficiência de processo 
de gestão de cablagem 
elétrica

Ausência de placas sinaléti-
cas nos quadros elétricos 

Indisponibilidade de pro-
dução
Incumprimento de boas 
práticas de segurança

Processo E2E – Segurança

ID Categoria Evento Causa Consequência
27 Perda de Informação 

de Segurança
Perda de imagens Avaria no CCTV Segurança comprometida

253 Divulgação de Infor-
mação Confidencial

Divulgação de informação 
confidencial

Acesso a informação con-
fidencial necessário para o 
exercício das funções

Confidencialidade da Infor-
mação Comprometida

Processo E2E – Gestão de Recursos
ID Categoria Evento Causa Consequência
236 Divulgação de Infor-

mação Confidencial
Divulgação de informação 
confidencial do Arquivo 
Intermédio

Acesso não autorizado ao 
Arquivo Intermédio

Informação confidencial 
comprometida

237 Perda de Informação 
de Segurança

Extravio de informação do 
Arquivo Intermédio

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Informação confidencial 
comprometida

Processo E2E – Gestão de Sistemas de Informação
ID Categoria Evento Causa Consequência
10 Operação Não Auto-

rizada
Pedido de password por 
colaborador não autorizado

Ação deliberada para pro-
veito próprio

Acesso não autorizado a 
posto de trabalho

116 Perda de Informação 
de Segurança

Degradação do DataCenter Falha ou degradação de 
equipamento de climati-
zação

Perda de informação

118 Falha Humana Passagem a produção de 
código defeituoso

Engano do colaborador Existência de algum erro 
no código que pode levar a 
uma paragem na produção
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Processo E2E – Gestão de Sistemas de Informação
ID Categoria Evento Causa Consequência
123 Falha Humana Atraso na entrada de proje-

tos em produção
Falta de tempo, engano 
no código que leva a uma 
maior perda de tempo

Atraso na produção/
Má reputação

125 Operação Não Auto-
rizada

Instalação de programas 
não autorizados pela equi-
pa SC

Incumprimentos das regras 
internas estabelecidas

Segurança lógica compro-
metida

Processo E2E – Da Oportunidade ao Negócio
Controlos Implementados Unidade 

Responsável
Riscos 
Mitigados

Inventários Mensais para Produtos mais caros DCE 76

Avaliação de Cliente (IT1074) DCE 4

Barras de Alarmes SSI 75

Base de dados de entidades autorizadas DCE 2

Botão de Pânico SSI 75

Controlo de valores em caixa DCE 76

Os locais de pedido estão codificados conforme estabelecido pelo cliente DCE 1

Redução de stock em loja DCE 74, 75, 76

Seguro contra roubo DCP 74

Sistema de CCTV SSI 74, 75, 76

Sistema de Deteção de Intrusão SSI 74

Utilização do INCM Files para comunicação de informação confidencial DSI 6, 7

Processo E2E – Do Planeamento à Entrega
Controlos Implementados Unidade 

Responsável
Riscos 
Mitigados

Acesso à Informação sobre Princípio do Mínimo Privilégio CISO 140, 209, 210, 
220, 221

Análise comparativa entre o orçamentado e adjudicado UGF 149

Anexo I - IT 582 - Orientações Acabamento Cartoes_Rev. 1 UGF 162, 163

Armazenamento em Cofre UGF 15, 16

Assinatura de NDA CISO 120, 220, 285

Auditoria Periódica a Inventários DAI 38

Auditoria Periódica a Inventários de Passaportes UGF 15, 16

Auditoria Periódica a Inventários de Punções UCF 136

Avaliação de Cliente (IT1074) DCE 247

Código de Ética e de Conduta DDP 37

Controlo de Acesso Fisico com Cartão SSI 13, 15, 17, 19, 20, 
21, 22, 38, 47, 
55, 56, 205, 16

Controlo diário de punções UCF 136

Anexo III  
Identificação 
de  Controlos de 
Corrupção e Infrações 
Conexas
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Processo E2E – Do Planeamento à Entrega
Controlos Implementados Unidade 

Responsável
Riscos 
Mitigados

Destruição por compactação, feita externamente UGF 18

Duplo controlo aquando do arrasamento UCF 138

Etiqueta colocada no local de abertura do envelope SLG 55

Existem especificações dos clientes com indicação dos locais onde podem ser efe-
tuadas entregas seguras. Estas especificações são lançadas em SAP para impedir 
produção de produtos para estes locais

DCE 53

Formação/Sensibilização para o Tratamento de Informação Confidencial CISO 120

Gestão do arquivo das fases de fabrico através de uma base de dados em Access UGF 13

Gestor de Contrato DCP 26, 53

Guias de Entrega (Dupla Verificação) SLI 292

IT 582 - Produção de Cartões Poliméricos UGF 155, 162, 163

IT 615 - Produção de Passaportes UGF 155

IT 676 - Classificação de Segurança de Materiais Gráficos UGF 17, 18, 19, 20, 
21, 22

Pedidos efetuados em SAP com base em caraterísticas vindas do cliente interno UGF 149

PGQ 103 - Plano de Inspeção Cartões Poliméricos UGF 153, 155, 162, 
163

PGQ 105 - Plano de Inspeção Passaporte UGF 153, 155

Plano de Formação/Aptidão, Treino e Rotatividade UGF 146, 149, 153, 
155

Procedimento de Amostragem SLI 288

Procedimento de Validação de Ensaios Laboratoriais SLI 291

Processo de Destruição por Incineração UGF 19

Processo de Destruição por Trituração UGF 19, 20, 21, 22

Produção só começa após impressão e disponibilização na fábrica do documento 
que define as características dos produtos

UGF 174

Redundância de fases de fabrico em produtos críticos UGF 13

Registo Criminal DDP 37, 38, 285

Reuniões periódicas com BdP e DGTF, partilha de informação de stocks e planos 
de produção com BdP

UMD 214

Revalidação/correção da informação realizada posteriormente UGF 146

Reverificação das chaves criptográficas USD 119

RGQ 509 - Definições de layout e inspeção visual UGF 153

Segregação de Funções CA 175, 179, 247

Sistema de CCTV SSI 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 37, 
38, 47, 205

Sistema de Prevenção de Ataque (IPS, Antivirus, Anti-Spam, Firewall) DSI 211, 212

Toda a tinta que seja excedente ou obsoleta é misturada com contaminantes, para 
torná-la inutilizável antes da sua eliminação, e colocada no contentor de Trapos

UGF 161

Transportadores Qualificados DCE 52

Verificação de punção antes e após arrasamento UCF 138

Verificação de Validade aquando da Rotação dos Certificados USD 311
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Processo E2E – Da Procura ao Planeamento
Controlos Implementados Unidade 

Responsável
Riscos 
Mitigados

Auditorias a Fornecedores ou Empresas Subcontratadas DAI 93

Avaliar Riscos de Fornecedores ou Empresas Subcontratadas DCP 93

Conformidade com Código de Contratações Públicas DCP 84

Plataforma Eletrónica Vortal DCP 87, 89

Segregação de Funções CA 85

Seleção de Fornecedores DCP 84

Sistema de Compras (SAP) DCP 85, 87, 89

Processo E2E – Do Recrutamento à Saída/Reforma
Controlos Implementados Unidade 

Responsável
Riscos 
Mitigados

Acesso à Informação sobre Princípio do Mínimo Privilégio CISO 100

Aprovação Superior CA 245

Assinatura de Credenciais DDP 101

Assinatura de NDA CISO 99

Código de Ética e de Conduta DDP 101

Comparação e verificação de totais das folhas salariais DDP 97, 98

Controlo de Acesso Físico com Chave SSI 100

Perfil de competências para função DDP 245

Política de Secretária Limpa CISO 100

Processo Concorrencial DDP 245

Relatório mensal de trabalhadores com contrato a termo e data da próxima 
renovação

DDP 246

Segregação de Funções CA 97, 98, 101

Processo E2E – Da Aquisição ao Abate
Controlos Implementados Unidade 

Responsável
Riscos 
Mitigados

Aprovação Superior CA 244

Backup de Dados DSI 109

Contrato de Manutenção com Fornecedor DME 112

Controlo e Monitorização DCF DCF 113

Ensaios interlaboratoriais SLI 254

Etiquetagem de Cablagem Elétrica DMO 266

Formação/Sensibilização para Correto Reporte de Eventos de Manutenção DME 106

Placas Sinaléticas DMO 267

Plataforma Eletrónica Vortal DCP 113

Registos e audit log de acesso remoto DSI 49

Relatório de fiscalização de obra DMO 244

Segregação de Funções CA 113, 243, 244

Sistema de Compras (SAP) DCP 113
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Processo E2E – Segurança
Controlos Implementados Unidade 

Responsável
Riscos 
Mitigados

Acesso à Informação sobre Princípio do Mínimo Privilégio CISO 253

Assinatura de NDA CISO 253

Código de Ética e de Conduta DDP 253

Manutenção Preventiva DME 27

Processo de Suspensão ou Cessação Contratual DDP 253

Revisão periódica de grupos de acesso e respetivas permissões DSI 253

Sistema de Prevenção de Ataque (IPS, Antivírus, Anti-Spam, Firewall) DSI 253

Verificações periódicas das imagens de segurança SSI 27

Processo E2E – Gestão de Recursos
Controlos Implementados Unidade 

Responsável
Riscos 
Mitigados

Acesso à Informação sobre Princípio do Mínimo Privilégio CISO 237

Controlo de Acesso Fisico com Chave SSI 236

Processo E2E – Gestão de Sistemas de Informação
Controlos Implementados Unidade 

Responsável
Riscos 
Mitigados

Contrato de Manutenção com Fornecedor DME 116

Contrato de prestação de serviços estabelece penalidades para situações de incum-
primento

DSI 125

Manutenção Preventiva DME 116

Pedido de confirmação de dados pessoais (data de nascimento) aquando de pedido 
de nova password

DSI 10

Sistema de Gestão de Edificios (BMS) DME 116

Verificação de Desenvolvimentos (testes e aceitação) DSI 118

Processo E2E – Da Oportunidade ao Negócio
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
1 Pedido de documentos para postos não autoriza-

dos (aplicável a situações com tabelas de recebe-
dor e emissor codificados associadas a produto)

1 4 2 Aceitar

2 Fornecimento de produtos a cliente não autorizado 1 4 2 Aceitar

4 Fornecimento de produtos a cliente não autorizado 2 4 3 Mitigar

6 Divulgação de informação confidencial do cliente 1 4 2 Aceitar

7 Violação ou destruição de dados via ficheiros 
informáticos

1 4 2 Aceitar

9 Divulgação de informação confidencial de dados 
comerciais

2 4 3 Mitigar

74 Extravio de produtos/valores 1 3 1 Aceitar

75 Extravio de produtos/valores 1 2 1 Aceitar

Anexo IV  
Avaliação de Riscos de 
Corrupção e Infrações 
Conexas
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Processo E2E – Da Oportunidade ao Negócio
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
76 Extravio de produtos/valores 1 4 2 Aceitar

170 Atraso na produção de peças para cunhagem 2 4 3 Mitigar

Processo E2E – Do Planeamento à Entrega
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
13 Perda (temporária ou permanente) de fase de 

fabrico ao longo do processo produtivo
1 4 2 Aceitar

15 Desaparecimento de passaportes não personaliza-
dos (componente física e lógica)

1 4 2 Aceitar

16 Desaparecimento de passaportes personalizados 
(componente física e lógica)

1 4 2 Aceitar

17 Falha no processo de destruição de materiais gráfi-
cos com elementos de segurança a inutilizar

1 4 2 Aceitar

18 Falha no processo de destruição de materiais grá-
ficos com elementos de segurança a inutilizar (ex. 
chapas de impressão), e/ou sem registo quantitati-
vo feito previamente

2 3 2 Aceitar

19 Falha no processo de destruição de material holo-
gráfico a inutilizar (ex. refugo de DOVID estam-
pado em overlay, excedente de DOVID), e/ou sem 
registo quantitativo feito previamente

1 3 1 Aceitar

20 Falha no processo de destruição de cartões poli-
méricos (PC/PVC) com elementos de segurança 
a inutilizar, e/ou sem registo quantitativo feito 
previamente

1 4 2 Aceitar

21 Falha no processo de destruição de passaportes 
com elementos de segurança a inutilizar, e/ou sem 
registo quantitativo feito previamente

1 3 1 Aceitar

22 Falha no processo de destruição de passaportes 
com elementos de segurança a inutilizar, e/ou sem 
registo quantitativo feito previamente

1 4 2 Aceitar

25 Erros na conferência de material rececionado 3 1 1 Aceitar

26 Guias de remessas com informação errada ou 
incompleta

2 3 2 Aceitar

37 Alteração indevida dos parâmetros das máquinas 
produtivas

2 4 3 Mitigar

38 Extravio de material valorizado 1 4 2 Aceitar

47 Utilização indevida de materiais de segurança por 
pessoas não autorizadas

1 3 1 Aceitar

52 Roubo ou extravio do produto acabado durante o 
transporte nacional

1 3 1 Aceitar

53 Envio de produtos para locais onde não é possível 
efetuar entregas seguras

1 4 2 Aceitar

54 Envio de produtos para locais onde não é possível 
efetuar entregas seguras

4 4 4 Aceitar(1)

55 Extravio de unidades de produto acabado na ex-
pedição

1 4 2 Aceitar

56 Extravio de unidades de produto acabado na ex-
pedição

1 4 2 Aceitar

61 Erro no suprimento de material à produção 3 2 2 Aceitar
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Processo E2E – Do Planeamento à Entrega
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
67 Erro na leitura dos códigos de barra das paletes de 

caixas de Certificados de Inspeção
2 2 1 Aceitar

68 Passaportes furados que impedem leitura na má-
quina de destruição de PEP’s e CC’s

3 2 3 Mitigar

119 Utilização de chaves criptográficas incorretas 1 3 1 Aceitar

120 Divulgação de informação confidencial 1 4 2 Aceitar

133 Peças danificadas 3 4 3 Mitigar

134 Extravio de peças preciosas 2 4 3 Mitigar

135 Punção oficial incorreto 3 4 3 Mitigar

136 Extravio de punção 1 4 2 Aceitar

137 Marcação de marcas de responsabilidades incor-
reta

3 3 3 Mitigar

138 Recuperação de ferros de punção arrasados 1 4 2 Aceitar

140 Divulgação de elementos confidenciais de marcas 1 4 2 Aceitar

144 Roubo de Punção em serviço de marcação ao 
domicílio

2 4 3 Mitigar

146 Orçamentar produto com erro de quantidade de 
materiais ou fora das especificações do cliente

1 3 1 Aceitar

149 Requisitar internamente e liberar pedido de com-
pra de matéria-prima com características erradas

1 4 2 Aceitar

153 Gravação incorreta da matriz de impressão (chapa 
ou película), detetada nas etapas a jusante

1 4 2 Aceitar

155 Iniciar a preparação e afinação da máquina sem 
ter em conta as especificações da ordem de pro-
dução

1 4 2 Aceitar

161 Falha no processo de destruição e de destino de 
tintas de segurança a inutilizar (ex. restos de tinta 
ou tintas obsoletas)

2 3 2 Aceitar

162 Seleção de chip (contact) incorreto para aplicar em 
cartão

2 4 3 Mitigar

163 Juntar, soldar e furar incorretamente as várias 
camadas constituintes do cartão

2 4 3 Mitigar

173 Falta de especificações técnicas de produtos 1 3 1 Aceitar

174 Falta de especificações técnicas de produtos 1 5 3 Mitigar

175 Erro na definição de especificações de produtos 1 5 3 Mitigar

179 Falta de ordens de produção 1 3 1 Aceitar

205 Desaparecimento de inventários 1 4 2 Aceitar

209 Divulgação externa e abusiva de informação do 
Mint Directors Working Group

2 5 3 Mitigar

210 Divulgação externa e abusiva de informação inter-
na necessária ao fabrico

2 4 3 Mitigar

211 Divulgação externa e abusiva de informação do 
MDWG

1 5 3 Mitigar

212 Divulgação externa e abusiva de informação inter-
na necessária ao fabrico

1 4 2 Aceitar

214 Falta de Discos para moeda corrente 2 5 3 Mitigar

220 Divulgação da informação confidencial 2 4 3 Mitigar

221 Divulgação da informação confidencial 2 4 3 Mitigar
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Processo E2E – Do Planeamento à Entrega
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
223 Atrasos (<24H) na publicação de atos relevantes 2 4 3 Mitigar

231 Incumprimento dos prazos de entrega 2 3 2 Aceitar

247 Atribuição de licença indevida 1 3 1 Aceitar

282 Incapacidade de realizar ensaios fiáveis 4 4 4 Mitigar

285 Divulgação de informação confidencial 1 4 2 Aceitar

288 Amostras danificadas 1 3 1 Aceitar

291 Resultados Incorretos 1 2 1 Aceitar

292 Perda, Extravio das amostras 1 3 1 Aceitar

300 Roubo ou extravio de peças depositadas na UCF 3 4 3 Mitigar

311 Validade do Certificado Criptográfico do 
Passaporte Caducada 

2 4 3 Mitigar

314 Incorreta Personalização de Documento Reclamados 2 4 3 Mitigar
(1) Risco aceite por imposição do cliente.

Processo E2E – Da Procura ao Pagamento

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia

84 Seleção de fornecedor não tendo como critério as 
melhores condições

1 4 2 Aceitar

85 Aquisição de bens/serviços não decorrer de neces-
sidades reais

1 3 1 Aceitar

87 Processo de aquisição com informação incompleta 
(escolha de fornecedor, solicitação de cotação, 
análise de propostas, etc.)

1 4 2 Aceitar

89 Formalização do processo de compra após aqui-
sição

1 3 2 Aceitar

93 Fuga de informação confidencial por fornecedores 
ou empresas subcontratadas

1 5 3 Mitigar

Processo E2E – Do Recrutamento à Saída/Reforma
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
97 Manipulação da informação salarial 1 4 2 Aceitar

98 Informação salarial incorreta 1 3 1 Aceitar

99 Divulgação de dados pessoais de colaboradores 1 3 1 Aceitar

100 Divulgação de dados pessoais de colaboradores 1 4 2 Aceitar

101 Manipulação de informação ou utilização em frau-
de de serviços sociais

1 4 2 Aceitar

245 Favorecimento de candidato em processo de recru-
tamento

1 4 2 Aceitar

246 Colaborador a termo integrado nos quadros inde-
vidamente

1 3 1 Aceitar

Processo E2E – Da Aquisição ao Abate
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
49 Alteração indevida dos parâmetros das máquinas 

produtivas
2 4 3 Mitigar
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Processo E2E – Da Aquisição ao Abate
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
106 Informação errónea/insuficiente 2 3 2 Aceitar

109 Indisponibilidade da informação para recuperação 
de avaria

3 4 3 Mitigar

112 Informação errónea/Alarmística NOK - Sistema de 
Gestão Técnica - BMS e DMS

3 3 3 Mitigar

113 Aquisição de serviços/materiais desnecessários 1 3 1 Aceitar

243 Inexistência, ou existência deficiente, de estima-
tivas de custo para a realização das obras/manu-
tenção.

1 3 1 Aceitar

244 Faturação indevida de manutenção e obras 1 3 1 Aceitar

254 Manipulação de ensaios laboratoriais para seleção 
de fornecedor

1 4 2 Aceitar

266 Ineficiência de processo de gestão de cablagem 
elétrica

4 3 3 Mitigar

267 Ineficiência de processo de gestão de cablagem 
elétrica

2 3 2 Aceitar

Processo E2E – Segurança
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
27 Perda de imagens 3 3 3 Mitigar

253 Divulgação de informação confidencial 1 4 2 Aceitar

Processo E2E – Gestão de Recursos
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
236 Divulgação de informação confidencial do Arqui-

vo Intermédio
2 4 3 Mitigar

237 Extravio de informação do Arquivo Intermédio 2 4 3 Mitigar

Processo E2E – Gestão de Sistemas de Informação
ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia
10 Pedido de password por colaborador não autori-

zado
1 4 2 Aceitar

116 Degradação do Data Center 1 5 3 Mitigar

118 Passagem a produção de código defeituoso 1 3 1 Aceitar

123 Atraso na entrada de projetos em produção 3 3 3 Mitigar

125 Instalação de programas não autorizados pela 
equipa SC

3 3 3 Transferir
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