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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 SEE, 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(1), que 
delimita a atribuição de autoridade e responsabilidade, ao nível estratégico, 
tático e operacional.

A INCM, desde dezembro de 2014, é gerida de acordo com o modelo de 
governo latino reforçado — Assembleia Geral de Acionistas (AGA), Conselho 
de Administração (CA), Conselho Fiscal (CF) e Revisor Oficial de Contas 
(ROC). Este modelo vai ao encontro das orientações do acionista para fortalecer 
as estruturas de controlo nos modelos de governo das empresas do Estado 
(Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).

O modelo adotado assegura uma efetiva segregação entre as funções de 
administração executiva e de fiscalização. O CA é o órgão responsável pela 
aprovação dos objetivos e políticas de gestão, elaboração e aprovação do plano 
estratégico e de negócio, do relatório de gestão anual, relatórios financeiros 
e orçamentos, por estabelecer a organização interna da empresa e elaborar 
os regulamentos e as instruções que julgar convenientes. A comunicação 
corporativa é, assim, apoiada no conjunto de normas de aplicação permanente e 
de deliberações do CA, que permitem a clarificação de instruções, estabelecem 
níveis de responsabilização e implementam medidas para validação de 
processos.

1. Missão, Valores 
e Visão

2. Ambiente de Controlo 
Interno

Modelo de Governo 
da Sociedade

Autoridade 
e Responsabilidade
(1) Anexo 1 — Estrutura orgânica 
da INCM

Administração 
vs Fiscalização
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As funções de fiscalização cabem ao CF e ao ROC. De entre as competências 
do CF este deve dar parecer sobre todas as matérias relativas a controlo interno, 
gestão de riscos, reporte financeiro, auditoria externa e auditoria interna. 
Ao ROC, 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.

Ao nível tático destaca-se o Comité de Gestão de Riscos Corporativos: órgão não 
executivo, que tem como missão o apoio e aconselhamento do CA, sobre todas 
as matérias relativas à gestão integrada de riscos corporativos, assegurando a 
supervisão e acompanhamento da gestão de riscos da INCM.

De acordo com as respetivas missões e responsabilidades, as áreas ao nível 
operacional são agrupadas em: 

• Unidades de negócio, que pela sua natureza fazem o planeamento, a gestão e 
operação do ciclo de vida de serviços/produtos; 
• Funções de suporte, que pela sua natureza transversal de prestação de 
serviços agregam as áreas que prestam serviços transversais; 
• Funções de centro corporativo, que pela sua natureza estratégica crítica na 
atividade da empresa prestam serviços de planeamento e desenvolvimento da 
organização. 

É nas funções de centro corporativo que se enquadra a Direção de Auditoria 
Interna e Controlo de Risco responsável pela eficácia dos controlos dos 
processos, apoio ao CA e ao ROC e CF, exercendo as suas funções de um 
modo independente e objetivo. A função de auditoria interna tem como missão 
delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de 
forma independente e sistemática as atividades e processos críticos, permitindo 
contribuir para uma melhoria do desempenho, controlo e governo da INCM.

O controlo interno é baseado nos aspetos relativos ao ambiente de controlo, 
avaliação e gestão dos riscos, atividades de controlo, informação/comunicação e 
monitorização/acompanhamento.

As atividades desenvolvidas pela DAI, têm como finalidade e propósito 
responder aos seguintes requisitos do controlo interno:  

• A confiança e integridade da informação;
• A conformidade com os planos, procedimentos, leis e regulamentos;
• A salvaguarda dos ativos;
• O uso económico e eficiente dos recursos;
• A execução (cumprimento) dos objetivos e metas estabelecidos;
• Avaliação dos processos de gestão de riscos;
• O apoio ao CA e ao CF/consultoria interna e governo da sociedade.

Comité de Riscos

Estrutura Orgânica

Auditoria Interna 
e Controlo de Risco
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A INCM tem adotado um Código de Ética que prevê um conjunto de regras 
e normas de conduta que derivam diretamente da missão, valores e visão da 
INCM. Compete ao Comité de Ética garantir a manutenção dos níveis de boas 
práticas, assim como a salvaguarda e o acompanhamento da implementação do 
Código de Ética e de Conduta.

As políticas de recursos humanos estão definidas e divulgadas através do Guia 
de Gestão de Recursos Humanos.

A adoção de um Plano para a Igualdade de Género veio consubstanciar um dos 
valores da INCM. Este plano resultou de um processo participativo e transversal 
no qual foram envolvidas todas as áreas da empresa e compreende medidas que 
visam promover a igualdade de género na INCM.

Presidente
Dr. Rui Alvarez Carp

Vogal
Dr. Rodrigo Lucena

Vogal
Eng.º Gonçalo Caseiro

M&B Dr. Duarte 
Azinheira

Funções Centro Corporativo

DAI Dr.ª Paula de 
Jesus

DPC 

CISO

PMO

Dr.ª Paula 
Pedro
Eng.º João Bessa 
Pacheco
Dr. Bruno 
Fragoso

Funções de Suporte

DFI  

DCM 
(Comunicação 
e Imagem)

DSA 
(Segurança)

Dr. Carlos 
Rodrigues 
da Silva

Dr. Alcides 
Gama

Eng.º José 
Rosmaninho

DJU

DRH

DSA (Apoio 
Geral)

SLG

Dr.ª Marina Gallo

Dr.ª Maria José 
Baltazar

Eng.º José 
Rosmaninho

Eng.º Paulo Leitão

DCM (Desenv. 
Novos 
Negócios e 
Call Center) 

DSI

DEL 

DCP

Dr. Alcides Gama

Eng.º Gonçalo 
Caseiro

Eng.º Luís 
de Matos 

Dr. Pedro 
Cardoso

Unidades de Negócio

UPB Dr. Duarte 
Azinheira

UMD

UCO

Eng.º Paulo Leitão

Dr.ª Bárbara 
Vasconcelos

UGF Eng.º Luís 
Machado

De modo a reforçar o ambiente de controlo interno, dando uma especial 
atenção às questões relativas à corrupção e infrações conexas, foi elaborado o 
presente Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, dando 
cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC).

O CA define a estratégia de gestão de risco e aprova os limites de exposição ao 
risco em linha com a estratégia de negócio. É apoiado pelo Comité de Gestão de 
Riscos Corporativos em todas as matérias relativas à gestão de riscos.

Comunicação e reforço 
da integridade 
e valores éticos

Recursos Humanos 
e Igualdade de Género

Responsáveis 
na Estrutura Orgânica 
e Reporte

3. Gestão de Riscos
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Este Comité assegura a supervisão e acompanhamento da gestão de riscos de 
acordo com as seguintes competências:

• Apoiar o CA na estratégia de gestão de risco da INCM;
• Definir modelo e metodologia de análise de gestão dos riscos corporativos da INCM;
• Acompanhar o modelo implementado propondo as alterações necessárias;
• Analisar e supervisionar os riscos da INCM propondo medidas de controlo e 
mitigação dos mesmos;
• Garantir o alinhamento com os restantes comités nas matérias relacionadas 
com a gestão de risco corporativo.

Os riscos são identificados e validados pelas unidades orgânicas. Cabe ao 
dono do risco assumir os riscos conforme os limites de tolerância definidos, a 
validação da avaliação dos riscos, o registo dos riscos, a sua monitorização e 
definição de ações de mitigação, assim como assegurar a sua implementação.

A avaliação dos vários componentes de controlo interno e dos mecanismos de 
controlo instituídos, a confiança e integridade da informação, a conformidade 
com os planos, procedimentos e regulamentos, a salvaguarda dos ativos e o uso 
económico e eficiente dos recursos são efetuados de forma sistemática pela 
função de auditoria interna.

Na elaboração do Plano de Atividades de Auditoria Interna é considerada a análise 
de risco de um modo estruturado, seguindo metodologias standard, por forma a 
analisar os processos que possam afetar os objetivos determinados pela gestão.

Os riscos na INCM são definidos como factos ou condições que, com 
determinada probabilidade de ocorrência, criam situações que terão um impacto 
nos objetivos estabelecidos.

Os riscos na INCM são medidos de acordo com a sua probabilidade de 
ocorrência e o seu impacto.

Com base no cruzamento entre a probabilidade de ocorrência de determinado 
risco com o seu impacto, é atribuída uma notação de risco.

De acordo com os valores e a cultura empresarial da INCM, dando particular 
importância a condutas profissionais pautadas pela integridade e honestidade, 
foi adotado no modelo de gestão de riscos corporativos um foco especial aos 
riscos de fraude e corrupção, resultantes da prática dos seguintes crimes, 
conforme tipificados no Código Penal:

O funcionário que, no exercício das suas funções, aceita uma vantagem 
patrimonial (ou não patrimonial) que não lhe seja devida.

O funcionário aceita uma vantagem patrimonial (ou não patrimonial) para um 
ato (ou omissão) contrário aos deveres da função que ocupa.

O funcionário aceita uma vantagem patrimonial (ou não patrimonial) para um 
ato (ou omissão) não contrário aos deveres da função que ocupa.

4. Riscos de Corrupção

1. Recebimento indevido 
de vantagem 
(p. p. art. 372.º Código 
Penal)

2. Corrupção passiva 
para ato lícito 
(p. p art. 373.º Código 
Penal)
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Quando alguém der ou prometer uma vantagem patrimonial (ou não 
patrimonial) a um funcionário.

Quando alguém solicitar ou aceitar vantagens (patrimoniais ou não) para 
abusar da sua influência.

Quando um funcionário de uma forma ilegítima se apropriar ou aceitar algo 
que lhe seja acessível, devido às funções que ocupa.

Quando um funcionário fizer uso de veículos ou outras coisas móveis, de 
um modo distinto àquele que originalmente se destinavam, e que lhe sejam 
acessíveis devido às funções que ocupa.

Quando um funcionário devido às funções que ocupa, nomeadamente 
administrar ou fiscalizar, obtenha uma participação económica ilícita em 
negócio jurídico ou interesses patrimoniais.

Quando um funcionário no exercício das suas funções receber vantagem 
patrimonial indevida, decorrente de aproveitamento ou indução em erro.

Quando um funcionário (excluindo os casos anteriores) abusar de poderes 
intrínsecos à sua função com intenção de obter benefícios ilegítimos.

Quando um funcionário, sem a conveniente autorização, revelar informações de 
que tenha tido conhecimento com a intenção de obter benefícios.

A gestão adequada, em matéria de conflito de interesses, surge como tema atual 
de enorme relevância nas relações entre os cidadãos e as entidades públicas, 
tendo em vista a promoção de uma cultura de integridade e transparência 
na sociedade portuguesa, com todos os benefícios daí decorrentes para a 
administração pública.

Nesse sentido, o CPC emitiu a Recomendação, de 7 de novembro de 2012, a 
todas as entidades de natureza pública (ainda que constituídas, sob a forma do 
direito privado), no sentido de elaborar mecanismos de acompanhamento e de 
gestão de conflitos de interesses integrados nos seus planos de prevenção de 
riscos, os quais devem ser devidamente divulgados dentro da organização.

3. Corrupção ativa 
(p. p. art. 374.º Código 
Penal)

4. Tráfico de influência 
(p. p. art. 335.º Código 
Penal)

5. Peculato
(p. p. art. 375.º Código 
Penal)

6. Peculato de uso
(p. p. art. 376.º Código 
Penal)

7. Participação 
económica em negócio
(p. p. art. 377.º Código 
Penal)

8. Concussão 
(p. p. art. 379.º Código 
Penal)

9. Abuso de poder 
(p. p. art. 382.º Código 
Penal)

10. Violação de segredo 
por funcionário
(p. p. art. 383.º Código 
Penal)

5. Conflito 
de Interesses

Enquadramento
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Quanto a esta questão refere-se que a INCM, partilhando desta preocupação, em 
2010 aprovou o Código de Ética e de Conduta, aplicável a todos os colaboradores, 
onde se preveem diversas medidas, tendo em vista a prevenção de eventuais 
conflitos de interesses na organização.

De acordo com esta recomendação «o conflito de interesses no setor público 
pode ser definido como qualquer situação em que um agente público tenha 
de tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos 
de qualquer natureza que possam afetar ou em que possam estar em causa 
interesses particulares, seus ou de terceiros, e que por essa via prejudiquem ou 
possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que tenham 
de ser tomadas ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor 
que são devidos ao exercício de funções públicas».

Alargando o âmbito de aplicação desta matéria ao SEE, conclui-se que podem, 
também, ser geradoras de conflitos de interesses, todas as situações que 
envolvam trabalhadores do SEE ou os titulares dos respetivos órgãos sociais, 
quando estes estejam em posição de optar entre um ganho ou benefício pessoal, 
de forma direta ou indireta, e os negócios da empresa.

Serão considerados conflitos de interesses situações como:

i) Detenção, direta ou indireta, de participações em entidades que de algum 
modo possam vir a ser beneficiadas nas relações de negócio ou que prossigam 
objeto concorrente com a empresa INCM;
ii) Exercício de funções fora da empresa, sempre que aquelas interfiram com o 
cumprimento dos seus deveres, nomeadamente ao nível do horário de trabalho;
iii) Exercício de funções em entidades cujos objetivos possam ser concorrentes 
ou objeto de interferência com os objetivos da INCM.

Além disso, quando no exercício da sua atividade os membros de órgãos sociais 
e/ou os colaboradores forem interpelados a intervir em processos de apreciação 
ou decisão que envolvam direta ou indiretamente organizações com que 
colaborem ou tenham colaborado, ou pessoa a que estejam ou tenham estado 
ligados por laços de parentesco ou afinidade, devem comunicar a situação ao 
respetivo órgão de administração e abster-se de decidir sobre o assunto.

Os membros do CA têm pleno conhecimento dos deveres de abstenção de 
participar na discussão e deliberação de determinados assuntos e respeitam as 
correspondentes normas no exercício das suas funções, tendo feito a declaração 
prevista no artigo 22º, nº 9, do Estatuto do Gestor Público à Inspeção-Geral de 
Finanças, relativa às participações e interesses patrimoniais detidos, direta ou 
indiretamente, pelos próprios.

Os membros do CA cumprem, ainda, todas as disposições legais e 
regulamentares decorrentes do exercício dos respetivos cargos e dos cargos que 
porventura exerçam em acumulação, e prestam as declarações correspondentes, 
designadamente perante o Tribunal Constitucional, a Procuradoria-Geral da 
República e o acionista.

Conceito

Situações consideradas 
conflito de interesses
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Mecanismos de prevenção da ocorrência de conflitos de interesses na INCM:

i) O Código de Ética e de Conduta;
ii) Os colaboradores, de acordo com as atividades que desenvolvem na empresa, 
subscrevem diferentes declarações, designadamente:

• Nas Contrastarias, os colaboradores assinam uma declaração em como se 
comprometem a exercer a sua atividade com isenção e imparcialidade;
• Os colaboradores admitidos para as Contrastarias assinam um contrato de 
trabalho do qual consta uma cláusula de salvaguarda relativamente ao conflito 
de interesses.

iii) É solicitado aos trabalhadores que subscrevam uma declaração de 
confidencialidade, onde o declarante se compromete a observar os valores 
éticos consagrados no Código de Ética e de Conduta;
iv) Realização de inquéritos e ou procedimentos disciplinares para apuramento 
de indícios e responsabilização dos infratores;
v) Auditorias de avaliação e monitorização das situações identificadas como de 
risco potencial.

Tal como definido pelo CPC a questão do conflito de interesses está diretamente 
relacionada com as questões ligadas à corrupção.

Neste sentido, as medidas de controlo relativamente às práticas de corrupção e 
infrações conexas enunciadas no mapeamento, em anexo, aplicam-se também à 
prevenção de riscos relativos ao conflito de interesses.

A metodologia adotada para elaboração deste plano contemplou a identificação 
dos principais processos passíveis de atos de corrupção, a descrição dos riscos 
potenciais e a avaliação dos controlos instituídos.

De acordo com as principais atividades da INCM, foi efetuado para cada unidade 
de negócio ou de serviços partilhados um mapeamento dos processos com a 
maior probabilidade de ocorrência de riscos de corrupção ou de infrações conexas:

1. Compras/Aquisições de Bens e Serviços;
2. Manutenção e Obras;
3. Recursos Humanos;
4. Gestão de Stocks;
5. Produção;
6. Contrastarias;
7. Financeiros;
8. Ativos Fixos;
9. Vendas e Prestações de Serviços;
10. Informação e Tecnologia;
11. Análises Laboratoriais;
12. Editorial;
13. Arquivo;
14. Correspondência;

Mecanismos 
de prevenção de 
conflitos de interesses

6. Metodologia

6.1. Identificação 
de Processos
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15. Jurídicos
16. Controlo de documentos.

Para cada um dos processos previamente identificados foi efetuada uma 
descrição do risco e a identificação dos controlos instituídos pelas áreas.
Os riscos identificados foram quantificados em termos de probabilidade e 
impacto, sendo-lhes atribuída uma notação.
 
Em anexo(2) encontra-se o mapeamento efetuado para os principais processos 
da INCM.

A última monitorização do Plano foi efetuada em dezembro de 2016 e permitiu 
avaliar de forma sistemática e periódica a evolução dos fatores de risco, dos 
processos e da eficácia das medidas de controlo interno instituídas.
O processo de monitorização decorre da seguinte metodologia:

i) Uma reavaliação dos principais processos passíveis de atos de corrupção, a 
descrição dos riscos potenciais e a avaliação dos controlos instituídos, pelas 
diversas unidades orgânicas da INCM. Para este efeito, é efetuado um processo 
de auscultação interna para recolha de contributos das diversas áreas da INCM, 
onde além dos riscos de corrupção se incluíram as questões relacionadas com 
conflitos de interesses;
ii) Os elementos resultantes de auditorias internas aos processos mencionados 
no Plano;
iii) Eventuais participações de irregularidades de entidades internas ou externas 
encaminhadas para o Comité de Ética da INCM.

De modo a permitir aos colaboradores da INCM e às diversas entidades 
externas um meio para participação de questões ou potenciais irregularidades, 
está definido e implementado um canal de comunicação para o Comité de Ética 
da INCM, pelo e-mail: etica@incm.pt.

Os processos encaminhados para o Comité de Ética serão alvo de análise e de 
averiguação. Caso sejam encontrados indícios de atos ilegais, fraudulentos ou 
de corrupção, serão acionados os mecanismos necessários à instauração de 
processos internos e ou comunicação às entidades externas competentes.

Lisboa, 30 de março de 2017
O Conselho de Administração,

Rui Alvarez Carp
(Presidente)

Gonçalo Caseiro
(Vogal)

Rodrigo Lucena
(Vogal)

6.2. Descrição 
e avaliação dos riscos 
e identificação 
dos controlos

(2) Anexo 2 — Mapeamento 
de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas

6.3. Monitorização

6.4. Comunicação 
de irregularidades
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7. Anexos

7.1. Estrutura 
Orgânica

MODELO DE GOVERNANCE INCM 

Orgãos SOCiais

Assembleia Geral Conselho 

de administração

ROC/scroc Conselho Fiscal

Órgãos Consultivos

Conselho editorial Conselho

Numismático

Conselho do Sistema 

integrado de Gestão

Comité

Sustentabilidade Desenvolvimento 

de Novos produtos 

e internacionalização

igualdade do género

Competitividade ética risco

segurança 
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MODELO DE GOVERNANCE INCM 

Orgãos SOCiais

Assembleia Geral Conselho 

de administração

ROC/scroc Conselho Fiscal

Órgãos Consultivos

Conselho editorial Conselho

Numismático

Conselho do Sistema 

integrado de Gestão

Comité

Sustentabilidade Desenvolvimento 

de Novos produtos 

e internacionalização

igualdade do género

Competitividade ética risco

segurança 
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GOVERNANCE — COMITÉS
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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7.2. Mapeamento 
de Riscos corrupção 
e infrações conexas

Compras

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Geral Favorecimento de terceiros. Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.

Todas  
as áreas
DCP

Moderado

Quebra de sigilo profissional, 
revelando informações com 
intenção de obter benefícios.

Regulamento de Aquisições.
Plano de Atividades e Orçamento 
(PAO).

Todas  
as áreas
DCP

Moderado

Seleção  
de fornecedores

Seleção do fornecedor não tendo 
como critério as melhores con-
dições.

Regulamento de Aquisições.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Existência de mapas comparativos das 
propostas recebidas.

DCP Fraco

Dependência de alguns fornece-
dores, nomeadamente nos casos 
de inexistência de um fornece-
dor alternativo para bens/servi-
ços críticos para o desenvolvi-
mento da principal atividade da 
empresa (por exemplo: matérias-
-primas, outros materiais integra-
dos no produto, e outros mate-
riais não integrados no produto e 
manutenção industrial).

Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Seleção Fornecedores.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Avaliação de Fornece-
dores.

DCP
Unidades  
de negócio
Comité  
de Competiti-
vidade

Moderado

Compra Possibilidade aquisição de bens/
serviços visando vantagens pa-
trimoniais para proveito próprio.

Regulamento de Aquisições.
Plano de Atividades e Orçamento 
(PAO).
Segregação de funções em todo o pro-
cesso (pedido interno, autorização para 
a aquisição, pedido cotação, emissão 
do documento de compra, autorização 
para a emissão do pedido, pagamento e 
contabilização).
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP) onde consta toda a 
informação da requisição de compra, 
da nota de encomenda, da entrada de 
mercadoria, autorização do pagamento, 
do pagamento da fatura e da respetiva 
contabilização. Delegação de compe-
tências.
Utilização de um sistema informático 
onde os acessos e registo de transações 
são restringidos em função do perfil de 
cada utilizador estando de acordo com 
os limites de competência definidos na 
empresa (GRC).

Todas  
as áreas
DCP

Moderado
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Compras

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Compra Aquisições de bens e serviços 
não decorrer de necessidades 
reais.

Regulamento de Aquisições.
Plano de Atividades e Orçamento 
(PAO).
Segregação de funções em todo o pro-
cesso (pedido interno, autorização para 
a aquisição, pedido cotação, emissão 
do documento de compra, autorização 
para a emissão do pedido, pagamento e 
contabilização).
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP) onde consta toda a 
informação da requisição de compra, da 
nota de encomenda, da entrada de mer-
cadoria, da autorização do pagamento, 
do pagamento da fatura e da respetiva 
contabilização. Delegação de compe-
tências.
Utilização de um sistema informático 
onde os acessos e registo de transações 
são restringidos em função do perfil de 
cada utilizador, estando de acordo com 
os limites de competência definidos na 
empresa (GRC).

Todas  
as áreas
DCP
DFI

Fraco

Insatisfação das áreas requisitan-
tes, nomeadamente no que diz 
respeito ao atraso da entrega dos 
bens/serviços e da fraca qualida-
de dos materiais.

CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.

Todas  
as áreas
DCP

Alto

Processo de aquisição incom-
pleto (escolha de fornecedor, 
solicitação de cotação, análise 
de propostas, justificação da 
seleção da proposta aceite, nota 
de encomenda, guia de remessa, 
receção do bem, fatura).

Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Código de Ética e de Conduta.
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP) onde consta toda a 
informação da requisição de compra, da 
nota de encomenda, da entrada de mer-
cadoria, da autorização do pagamento, 
do pagamento da fatura e da respetiva 
contabilização.
Plataforma Eletrónica Vortal.

Todas  
as áreas
DCP
DFI

Alto
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Compras

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Compra Inexistência de formalização 
atempada de contratos entre as 
partes detalhando as condições 
de fornecimento dos bens/ser-
viços.

Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Código de Ética e de Conduta.
Segregação de funções em todo o pro-
cesso (pedido interno, autorização para 
a aquisição, pedido de cotação, emissão 
do documento compra, autorização 
para a emissão do pedido, pagamento e 
contabilização).
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP) onde consta toda a 
informação da requisição de compra, da 
nota de encomenda, da entrada de mer-
cadoria, da autorização do pagamento, 
do pagamento da fatura e da respetiva 
contabilização.
Utilização de um sistema informático 
onde os acessos e registos de transa-
ções são restringidos em função do 
perfil de cada utilizador estando de 
acordo com os limites de competência 
definidos na empresa (GRC).
Plataforma Eletrónica Vortal.

DCP Moderado

Inexistência de nota de enco-
menda ou efetuada durante ou 
depois da receção do bem/ser-
viço (formalização do processo 
após aquisição).

Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Segregação de funções em todo o pro-
cesso (pedido interno, autorização para 
a aquisição, pedido de cotação, emissão 
do documento de compra, autorização 
para a emissão do pedido, pagamento e 
contabilização).
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP) onde consta toda a 
informação da requisição de compra, da 
nota de encomenda, da entrada de mer-
cadoria, da autorização do pagamento, 
do pagamento da fatura e da respetiva 
contabilização.
Utilização de um sistema informático 
onde os acessos e registo de transações 
são restringidos em função do perfil de 
cada utilizador, estando de acordo com 
os limites de competência definidos na 
empresa (GRC).
Plataforma Eletrónica Vortal.

DCP Moderado
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Compras

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Compra Existência de pedidos de compra 
que não estejam devidamente 
autorizados.

Regulamento de Aquisições.
DCA aprovação da aquisição.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Segregação de funções em todo o pro-
cesso (pedido interno, autorização para 
a aquisição, pedido de cotação, emissão 
do documento de compra, autorização 
para a emissão do pedido, pagamento e 
contabilização).
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP) onde consta toda a 
informação da requisição de compra, da 
nota de encomenda, da entrada de mer-
cadoria, da autorização do pagamento, 
do pagamento da fatura e da respetiva 
contabilização.
Utilização de um sistema informático 
onde os acessos e registo de transações 
são restringidos em função do perfil de 
cada utilizador estando de acordo com 
os limites de competência definidos na 
empresa (GRC).

DCP Fraco

Possibilidade de efetuar aquisi-
ções sem o acompanhamento 
da DCP (aquisições com registo 
direto da fatura na DFI).

Regulamento de Aquisições.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Segregação de funções em todo o pro-
cesso (pedido interno, autorização para 
a aquisição, pedido de cotação, emissão 
do documento de compra, autorização 
para a emissão do pedido, pagamento e 
contabilização).
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP) onde consta toda a 
informação da requisição de compra, da 
nota de encomenda, da entrada de mer-
cadoria, da autorização do pagamento, 
do pagamento da fatura e da respetiva 
contabilização.

Todas as 
áreas
DFI

Fraco

Realização de aquisições de 
bens/serviços em que não fo-
ram aplicados de forma correta, 
pela DCP, os procedimentos de 
compra.

Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Obrigatoriedade de todos os documen-
tos de compra terem de ser autorizados 
pelo diretor das compras antes da sua 
emissão.

DCP Fraco
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Compras

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Pagamentos Realização de pagamentos de 
bens/serviços que não estão de 
acordo com a proposta/contrato.

Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Segregação de funções em todo o pro-
cesso (pedido interno, autorização para 
a aquisição, pedido de cotação, emissão 
do documento de compra, autorização 
para a emissão do pedido, pagamento e 
contabilização).
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP) onde consta toda a 
informação da requisição de compra, da 
nota de encomenda, da entrada de mer-
cadoria, da autorização do pagamento, 
do pagamento da fatura e da respetiva 
contabilização.

DCP
DFI

Fraco

Realização de pagamentos de 
bens/serviços sem que tenha 
sido feita a entrega do bem/
serviço.

Regulamento de Aquisições.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Código de Ética e de Conduta.
Segregação de funções em todo o pro-
cesso (pedido interno, autorização para 
a aquisição, pedido de cotação, emissão 
do documento de compra, autorização 
para a emissão do pedido, pagamento e 
contabilização).
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP) onde consta toda a 
informação da requisição de compra, da 
nota de encomenda, da entrada de mer-
cadoria, da autorização do pagamento, 
do pagamento da fatura e da respetiva 
contabilização.
Utilização de um sistema informático 
onde os acessos e registos de transa-
ções são restringidos em função do 
perfil de cada utilizador, estando de 
acordo com os limites de competência 
definidos na empresa (GRC).

DCP
SLG
DFI

Fraco

Registos  
de dados

Possibilidade indevida de criar/
modificar documentos de com-
pra e proceder ao recebimento 
dos bens comprados na empresa.

Regulamento de Aquisições.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Plano de Atividades e Orçamento 
(PAO).
Utilização de um sistema informático 
onde os acessos e registos de transa-
ções são restringidos em função do 
perfil de cada utilizador, estando de 
acordo com os limites de competência 
definidos na empresa (GRC).
Código de Ética e de Conduta.

Todas as 
áreas

Moderado
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Compras

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Registos  
de dados

Possibilidade indevida de criar/
modificar documentos de com-
pra e autorizar os mesmos no 
sistema informático.

Bloqueio no sistema informático para a 
criação de documentos de compras para 
quem procede à autorização dos mesmos.
Utilização de um sistema informático 
onde os acessos e registos de transa-
ções são restringidos em função do 
perfil de cada utilizador, estando de 
acordo com os limites de competência 
definidos na empresa (GRC).
Código de Ética e de Conduta.

DCP Fraco

Possibilidade de acesso indevido 
aos dados do mestre de mate-
riais no sistema informático.

Utilização de um sistema informático 
onde os acessos e registo de transações 
são restringidos em função do perfil de 
cada utilizador estando de acordo com 
os limites de competência definidos na 
empresa (GRC).
Código de Ética e de Conduta.

DCP Fraco

Manutenção e Obras

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Geral Existência de conluio entre os 
intervenientes no processo.

Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo apoio definido no âmbito da 
qualidade — Compras.
Delegação de competências.
Legislação nacional e europeia.
Código de Ética e de Conduta.

DCP
DEL
DSA

Alto

Planeamento/ 
Orçamentação

Inflação dolosa dos valores or-
çamentados com o objetivo de 
tirar proveito próprio e ou para 
terceiros.

Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo apoio definido no âmbito da 
qualidade — Compras.
Delegação de competências.
Legislação nacional e europeia.
Código de Ética e de Conduta.

DCP
DEL
DSA

Moderado

Interesse pessoal na concretiza-
ção da obra/manutenção para 
beneficio de um terceiro.

Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Delegação de competências.
Legislação nacional e europeia.
Código de Ética e de Conduta.

DCP
DEL
DSA

Alto

Planeamento e estudos realiza-
dos de forma dolosa.

Aprovação superior.
Delegação de competências.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limites 
de competên-
cias definidos
DEL
DSA

Moderado
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Manutenção e Obras

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Planeamento/ 
Orçamentação

Inexistência, ou existência defi-
ciente, de estimativas de custos 
para a realização das obras/ma-
nutenção.

CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo apoio definido no âmbito da 
qualidade — Compras.

DCP Alto

Contratação Revelação de informação não 
autorizada, durante a fase do 
concurso, com vista a beneficiar 
terceiros de modo a obter vanta-
gens no concurso.

Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo apoio definido no âmbito da 
qualidade — Compras.
Delegação de competências.
Legislação nacional e europeia.
Código de Ética e de Conduta.

DCP
DSA

Alto

Execução Violação dos pressupostos pre-
vistos no caderno de encargos/ 
nota de encomenda para a reali-
zação de uma obra/manutenção.

Regulamento de Aquisições.
CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo apoio definido no âmbito da 
qualidade — Compras.
Delegação de competências.
Legislação nacional e europeia.
Código de Ética e de Conduta.

DCP
DEL
DSA

Alto

Faturação Sobreavaliação das medições 
dos trabalhos.

Aprovação superior.
Delegação de competências.
Código de Ética e de Conduta.

DEL
DSA

Alto

Indução em erro da avaliação 
final da obra/manutenção para 
favorecimento de terceiros com 
vista à obtenção de vantagens.

Aprovação superior.
Delegação de competências.
Código de Ética e de Conduta.

DEL
DSA

Moderado

Cobrança de trabalhos a mais 
com intenção dolosa.

CCP — Código dos Contratos Públicos.
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Compras.
Aprovação superior.
Delegação de competências.
Código de Ética e de Conduta.

DCP
DEL
DFI
DSA

Fraco

Manutenção  
de ativos IT 
industriais

Acesso a informação não auto-
rizada

Normativos de autenticação e identifi-
cação dos utilizadores.
Políticas de backups e recuperação de 
dados. 
Segregação de funções. 
Testes de vulnerabilidade periódicos 
efetuados internamente ou por entidade 
externa.

DEL
CISO

Fraco

Corrupção de dados Normativos de autenticação e identifi-
cação dos utilizadores.
Políticas de backups e recuperação de 
dados. 
Segregação de funções. 
Testes de vulnerabilidade periódicos 
efetuados internamente ou por entidade 
externa.

DEL
CISO

Fraco
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Recursos Humanos

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Gestão de  
assiduidade

Manipulação da informação de 
modo a beneficiar o próprio ou 
terceiros.

Guia de Gestão de Recursos Humanos.
Política de retribuição. 
As remunerações estão definidas em 
tabela salarial atualizada pelo CA, por 
níveis de acordo com as funções defini-
das no acordo da empresa.
Segregação de funções.
Definição e controlos ao nível de proce-
dimentos internos e da aplicação infor-
mática utilizada.
Controlo da informação registada na apli-
cação dos Serviços Sociais vs. informação 
refletida no processamento de salários.
Código de Ética e de Conduta.

DRH Moderado

Processamento 
salarial

Manipulação da informação de 
modo a facilitar o pagamento 
indevido de benefícios e com-
pensações.

Guia de Gestão de Recursos Humanos.
Política de retribuição. 
As remunerações estão definidas em 
tabela salarial atualizada pelo CA, por 
níveis de acordo com as funções defini-
das no acordo da empresa.
Segregação de funções.
Definição e controlos ao nível de proce-
dimentos internos e da aplicação infor-
mática utilizada.
Controlo da informação registada na 
aplicação dos Serviços Sociais vs. infor-
mação refletida no processamento de 
salários.
Código de Ética e de Conduta.

DRH Moderado

Manipulação da informação de 
modo a facilitar o pagamento 
indevido de remunerações, 
nomeadamente a trabalhadores 
fictícios, reformados e/ou fale-
cidos.

Guia de Gestão de Recursos Humanos.
Política de retribuição. 
As remunerações estão definidas em 
tabela salarial atualizada pelo CA, por 
níveis de acordo com as funções defini-
das no acordo da empresa.
Segregação de funções.
Definição e controlos ao nível de proce-
dimentos internos e da aplicação infor-
mática utilizada.
Controlo da informação registada na 
aplicação dos Serviços Sociais vs. infor-
mação refletida no processamento de 
salários.
Código de Ética e de Conduta.

DRH Moderado

Obrigações 
legais

Utilização de taxas de desconto/
retenção (IRS, SS, CGA) incorre-
tas em benefício próprio ou de 
terceiros e/ou com o intuito de 
prejudicar a empresa.

Segregação de funções.
A informação é integrada na informa-
ção financeira e controlada pela DFI.

DFI Fraco
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Recursos Humanos

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Recrutamento Favorecimento de candidato 
com/sem aceitação de favores e 
ou favorecimentos ilícitos.

Guia de Gestão de Recursos Humanos.
Normas internas sobre recrutamento 
e seleção e sobre seleção interna e 
externa. 
Definição de competências, segregação 
de funções, fases do processo de recru-
tamento e fatores relevantes de seleção.

DRH Moderado

Divulgação de informação con-
fidencial.

Guia de Gestão de Recursos Humanos.
Normas internas sobre recrutamento 
e seleção e sobre seleção interna e 
externa. 
Definição de competências, segregação 
de funções, fases do processo de recru-
tamento e fatores relevantes de seleção.

DRH Fraco

Avaliação do 
desempenho

Aceitação de favores e/ou fa-
vorecimentos ilícitos em troca 
de concessão de vantagens 
indevidas a empregados na sua 
avaliação do desempenho e na 
sua evolução profissional.

Guia de Gestão de Recursos Humanos.
Código de Ética e de Conduta.

DRH Moderado

Contratos  
a termo

Atraso deliberado com vista a 
favorecer a integração do traba-
lhador a termo.

Guia de Gestão de Recursos Humanos.
Norma interna sobre Contratos a 
Termo. A DRH envia, mensalmente, 
às outas áreas da empresa, um mapa 
discriminativo dos trabalhadores com 
contrato a termo com a data da próxima 
renovação.
Código de Ética e de Conduta.

DRH Fraco

Gestão  
de beneficiários

Manipulação e/ou omissão de in-
formação relativa a beneficiários 
com vista a benefício próprio e/
ou de terceiros.

Regulamento dos Serviços Sociais. 
Guia de Gestão de Recursos Humanos.
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

SES
ARH

Fraco

Manipulação da informação 
relativa a beneficiários de modo 
a facilitar pagamentos/comparti-
cipações a beneficiários fictícios 
ou falecidos.

Regulamento dos Serviços Sociais. 
Guia de Gestão de Recursos Humanos.
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

SES
ARH

Moderado

Credenciais e 
termos de res-
ponsabilidade

Fraude na utilização de creden-
ciais e/ou termos de responsa-
bilidade para realização de atos 
médicos não comparticipados, 
para faturação de atos médicos 
não realizados ou realizados mas 
em não beneficiário, com/sem 
benefício próprio.

Regulamento dos Serviços Sociais.
Segregação de funções entre quem emi-
te as credenciais e/ou termos de respon-
sabilidade, quem regista as faturas respe-
tivas, quem reparte e quem confirma.
Nas especialidades de maior risco é 
requerida a assinatura das credenciais 
após preenchimento pelo fornecedor 
dos serviços prestados.
Código de Ética e de Conduta.

SES Fraco
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Recursos Humanos

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Prestadores  
de cuidados  
de saúde

Manipulação de informação no 
registo e repartição de despe-
sas de saúde, nomeadamente 
quanto à utilização de regras de 
comparticipação que favoreçam 
o próprio ou terceiros, com/
sem aceitação de favoreces e/ou 
favorecimentos ilícitos.

Regulamento dos Serviços Sociais.
Segregação de funções entre quem 
emite as credenciais e/ou termos de 
responsabilidade, quem regista as fa-
turas respetivas, quem reparte e quem 
confirma.
Regra de comparticipação é limitada 
informaticamente de acordo com o ato 
médico.
Código de Ética e de Conduta.

SES Moderado

Benefícios  
sociais

Manipulação da informação por 
forma a beneficiar o próprio ou 
terceiros

Regulamento dos Serviços Sociais.
Verificação da conta corrente e das 
credenciais e/ou termos de responsabi-
lidade emitidos após receção do pedido 
de subsídio e findo o prazo de 2 meses 
entre concessão do subsídio e autoriza-
ção para pagamento do mesmo.
Código de Ética e de Conduta.

SES Moderado

Gestão de stocks

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Gestão 
de inventários

Apropriação indevida de bens. Regulamento de Contagens Físicas de 
Inventários.
Auditorias internas.
Segregação de funções de quem faz a 
conferência física e de quem valida as 
diferenças no sistema.
Código de Ética e de Conduta.

SLG
Unidades  
de negócio

Moderado

Organização dos armazéns por 
forma a facilitar a apropriação 
indevida dos inventários.

Regulamento de Contagens Físicas de 
Inventários.
Auditorias internas.
Segregação de funções de quem faz a 
conferência física e de quem valida as 
diferenças no sistema.
Código de Ética e de Conduta.

SLG
Unidades  
de negócio

Moderado

Ocorrência de danos (roubos, in-
cêndios e outros) nos materiais/
bens existentes nos armazéns 
causados com intenção dolosa.

Regulamento de Contagens Físicas de 
Inventários.
Regulamento de Segurança.
Existência de uma adequada cobertura 
de seguros.
Auditorias internas.

SLG
Unidades  
de negócio

Moderado
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Gestão de stocks

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Gestão 
de inventários

Valorização incorreta de inventá-
rios com o intuito de se apropriar 
de forma ilegítima dos bens.

Regulamento de Contagens Físicas de 
Inventários.
Conhecimento a nível superior do regis-
to de diferenças de inventários.
Conferências periódicas de existências 
realizadas pelo Gabinete de Auditoria 
Interna e Controlo de Risco.
Segregação de funções.
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP).

SLG
Unidades de 
negócio

Moderado

Possibilidade de pessoal não 
autorizado (interno/externo) 
circular pelo espaço físico.

Regulamento de Segurança.
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa.
Rigoroso controlo de acessos aos vários 
locais da empresa.

SLG
DSA

Fraco

Fraude nos inventários por 
conferência dolosa aquando da 
receção dos materiais.

Conferências periódicas de existências 
realizadas pelo Gabinete de Auditoria 
Interna e Controlo de Risco.
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP).
Segregação de funções.

SLG
Unidades de 
negócio
DFI

Fraco

Definição dolosa dos stocks 
mínimos de segurança com vista 
à obtenção de vantagens finan-
ceiras para si ou para terceiros.

Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP).
Segregação de funções.

DFI
Unidades de 
negócio

Fraco

Emissão das guias de remessa 
com dados incorretos com vista 
à obtenção de valores patrimo-
niais ou desvio de materiais.

Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP).

SLG Moderado

Devoluções não registadas para 
benefício do próprio e/ou de 
terceiros ou a realização de devo-
luções fictícias.

Circularização de saldos de clientes.
Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP).
Contagens periódicas de existências 
realizadas pela Direção de Auditoria 
Interna e Controlo de Risco.

SLG Moderado

Transferência de 
inventários

Possibilidade de transferência 
física de materiais/bens entre 
diferentes armazéns sem o res-
petivo documento de suporte 
com o intuito de obter vantagens 
patrimoniais.

Código de Ética e de Conduta.
Legislação fiscal sobre transporte de 
bens.

SLG Moderado

Abates Possibilidade de proceder a 
abates sem autorização ou com 
autorização mas por quem não 
tem poderes para o fazer.

Regulamento de Abate de Inventários.
Regulamento de desafetação de bens.
Política de delegação de competências.
Segregação de funções no processo.

Unidades de 
negócio
DFI

Fraco
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Produção

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Segurança Possibilidade de acesso às zonas 
de segurança por pessoal não 
autorizado.

Regulamento de Segurança.
Rigoroso controlo de acessos aos vários 
locais da empresa.
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa.

DSA
CISO

Moderado

Utilização abusiva ou manipu-
lação para benefício próprio de 
informação privilegiada e confi-
dencial sobre o processo produti-
vo ou segredos industriais.

Regulamento de Segurança.
Normas VISA e MASTERCARD.
Política interna de segurança dos siste-
mas de tecnologias de informação.

Unidades de 
negócios
DSI

Moderado

Corrupção de dados cruciais e 
confidenciais.

Normativos de autenticação e identifi-
cação dos utilizadores. 
Políticas de backups e recuperação de 
dados.

Unidades de 
negócios
DSI

Fraco

Gestão Risco de fraude de gestão ou dos 
colaboradores com intenção de 
prejudicar a empresa ou obten-
ção de benefícios.

Processo produtivo suportado informa-
ticamente com controlos de validação e 
aprovação ao longo de todo o processo.
Código de Ética e de Conduta.

Unidades de 
negócios

Fraco

Planeamento Risco das ordens de produção 
não serem baseadas em pressu-
postos adequados.

Utilização de um sistema informático 
integrado (SAP).
Ordens de produção controladas com 
as encomendas.
Segregação de funções no processo.
Limites de competência definidos na 
empresa.

Unidades de 
negócios

Fraco

Produção Danos deliberados nos equi-
pamentos produtivos de modo 
a prejudicar ou interromper a 
produção, levando a impactos no 
processo de negócio.

Políticas sobre manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos.

Unidades de 
negócios
DEL

Fraco

Risco de não cumprimento dos 
compromissos contratuais por 
omissão ou erro deliberado.

Acompanhamento e controlo das métri-
cas e especificidades técnicas previstas 
nos contratos. 
Auditorias internas.

Unidade de 
negócio

Fraco

Falhas nas operações provocadas 
de forma deliberada de modo a 
que resultem não conformidades 
nos produtos produzidos e deste 
modo provocar perda de clientes 
para empresas concorrentes com 
intuito de as beneficiar.

Segregação de funções.
Controlo de qualidade. 
Código de Ética e de Conduta.

Unidade de 
negócio

Fraco

Desvio de bens produzidos ou 
em vias de fabrico em proveito 
próprio ou de terceiros.

Segregação de funções.
Contagens físicas. 
Controlo de acessos às áreas produtivas. 
Código de Ética e de Conduta.

Unidades de 
negócio
DSA
CISO

Fraco
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Produção

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Produção Classificação fraudulenta de 
produtos produzidos como refu-
gos ou desperdícios com vista 
à obtenção de vantagens patri-
moniais.

Normas VISA e MASTERCARD.
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa. 
Regulamento de Abate de Inventários.
Regulamento de Desafetação de Bens.

Unidades de 
Negócio
DSA

Fraco

Contrastarias

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Atribuição  
de licenças  
de atividade

Atribuição de licença indevida 
em favorecimento de terceiro 
com/sem aceitação de favores e 
ou benefícios ilícitos.

Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto.
Segregação de funções. 
Delegação de competências.
Código de Ética e de Conduta.

 UCO Fraco

Receção Fraude na pesagem de artefac-
tos/peças à entrada na Contras-
taria, com finalidade de furto de 
peças.

Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa. 
Código de Ética e de Conduta.

UCO
DSA

Fraco

Fraude na pesagem de artefac-
tos/peças à entrada na contrasta-
ria, com finalidade de favorecer 
o utente, diminuindo o valor a 
pagar.

Segregação de funções.
O funcionário que procede à entrada e 
saída de lotes é aleatório de acordo com 
ordem de atendimento.
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa.
Código de Ética e de Conduta.

UCO
DSA

Fraco

Favorecimento de utentes, alte-
rando a ordem de entrada das 
obras.

Com a Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto. UCO Fraco

Controlo  
de punções

Utilização fraudulenta de pun-
ções oficiais na marcação de 
artefactos de ourivesaria com/
sem aceitação de favores ou 
benefícios ilícitos.

Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto.
Segregação de funções. 
Controlo diário da quantidade e tipo de 
punções em uso. 
Acessos às instalações da Contrastaria 
limitados e controlados.
Código de Ética e de Conduta.
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa.

UCO Moderado

Furto de punções para uso frau-
dulento.

Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto.
Segregação de funções. 
Controlo diário da quantidade e tipo de 
punções em uso. 
Acessos às instalações da Contrastaria 
limitados e controlados.
Código de Ética e de Conduta.
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa.

UCO
DSA

Fraco
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Contrastarias

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Marcação Marcação de artefactos/peças 
com um toque diferente do ver-
dadeiro.

Segregação de funções. 
Atribuição de punções a cada técnico 
de marcação. 
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa.
Código de Ética e de Conduta.

UCO
DSA

Moderado

Controlo  
de obras

Furto de artefactos/peças. Pesagem de lotes à entrada e à saída da 
Contrastaria.  Possibilidade de rastreio 
de lotes em todo o percurso na Contras-
taria através do sistema informático. 
Acessos às instalações da Contrastaria 
limitados e controlados.
Proibição de entrada nas instalações da 
Contrastaria com peças de metais pre-
ciosos pessoais na CPO e PGN. 
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa.
Código de Ética e de Conduta.

UCO
DSA

Moderado

Análise  
de toque.

Adulteração do resultado de 
análises e/ou testes laboratoriais 
para apuramento do toque da 
peça.

Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

UCO Fraco

Apropriação indevida de lima-
lhas de metal nobre resultantes 
de ensaios realizados.

Segregação de funções.
Pesagem de lotes à entrada e à saída da 
Contrastaria e entrega do remanescente 
das amostras/limalhas  junto com as 
peças/artefactos de cada lote. 
Definição de limites máximos aceitá-
veis de perdas de metal.
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa.
Código de Ética e de Conduta.

UCO
DSA

Fraco

Fabrico de pun-
ções e avaliação 
de punções de 
responsabilida-
de produzidos 
por terceiros.

Produção de punções oficiais 
para uso externo e privado em 
benefício próprio e/ou de ter-
ceiros.

Regulamento interno de contagens 
físicas de inventários.
Controlo dos inventários de matérias-
-primas para fabrico de punções.
Código de Ética e de Conduta.

UMD Moderado

Utilização indevida de ferros de 
punções arrasados para produ-
ção de punções oficiais para uso 
externo e privado em benefício 
próprio ou de terceiros.

Controlo dos inventários e destruição 
dos ferros de punções arrasados. 
Código de Ética e de Conduta.

UMD Moderado

Receitas Manipulação e/ou omissão de 
registos de receitas em proveito 
próprio ou de terceiros com/sem 
apropriação indevida de fundos.

Segregação de funções. 
Controlo de obras no sistema informá-
tico. 
Código de Ética e de Conduta.

DFI Fraco
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Financeiros

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Contabilidade Manipulação e/ou omissão de 
informação que condicione a 
representação verdadeira e apro-
priada da situação financeira e 
do resultado das operações da 
empresa com vista à obtenção de 
benefício próprio ou de terceiros.

Segregação de funções. 
Controlos definidos no sistema infor-
mático. 
Supervisão do ROC. 
Código de Ética e de Conduta.

DFI Moderado

Contabilização de registos com a 
finalidade de distorcer saldos de 
contas, ocultar irregularidades e 
manipular demonstrações finan-
ceiras com vista à obtenção de 
benefício próprio ou de terceiros.

Segregação de funções. 
Controlos definidos no sistema infor-
mático. 
Supervisão do ROC.
Código de Ética e de Conduta.

DFI Moderado

Caixa Desvio de fundos guardados na 
casa forte da empresa.

Realização de inventário dos fundos 
guardados na casa forte da empresa. 
Limitação no acesso à casa forte, sendo 
necessários sempre dois intervenientes, 
sendo que um deles não é o responsável 
pelo registo dos fundos aí guardados, 
mas sim pelo seu controlo. 
Código de Ética e de Conduta.

DFI Moderado

Depósito 
de valores  
de vendas

Desvio ou utilização fraudulen-
ta de fundos provenientes de 
receitas de vendas, através da 
manipulação e/ou omissão de 
informação e registo.

Segregação de funções.
O depósito dos valores de receitas de 
vendas é efetuado pelos responsáveis 
pelas vendas, sendo o controlo dos 
mesmos efetuado pela DFI.
Código de Ética e de Conduta.

DFI Fraco

Depósitos  
e aplicações 
financeiras

Não contabilização ou má con-
tabilização de rendimentos das 
aplicações com a finalidade de 
aproveitamento em benefício 
próprio ou de terceiros.

Realização por alguém da DFI sem 
intervenção na contabilização e registo 
de aplicações e respetivos rendimentos 
de reconciliações bancárias.
Realização de circularização de bancos.
Código de Ética e de Conduta.

DFI Moderado

Movimentação de contas e utili-
zação indevida e fraudulenta de 
fundos da empresa em benefício 
próprio ou de terceiros.

Manutenção de fichas de assinaturas 
com detalhe de definição e limites de 
competência.
Código de Ética e de Conduta.

DFI Moderado

Instrumentos 
financeiros

Utilização de instrumentos finan-
ceiros utilizando fundos da em-
presa em troca de aceitação de 
favores ou favorecimentos para 
benefício próprio ou de terceiros.

Manutenção de fichas de assinaturas 
com detalhe de definição e limites de 
competência.
Aprovação do CA.
Código de Ética e de Conduta.

DFI Moderado

Recebimentos e 
pagamentos

Desvio de fundos através de 
pagamentos e/ou recebimentos 
diferentes da dívida apurada (for-
necedores/clientes).

Realização de circularização e reconci-
liação de saldos de contas de clientes e 
fornecedores.
Segregação de funções entre quem 
processa e autoriza.
Código de Ética e de Conduta.

DFI Fraco
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Financeiros

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Recebimentos e 
pagamentos

Desvio de fundos recorrendo 
a utilização de NIB diferente 
do NIB da entidade a quem o 
pagamento é dirigido, para NIB 
próprio ou de terceiros.

Realização de circularização e reconci-
liação de saldos de contas de clientes e 
fornecedores.
Segregação de funções entre quem 
processa e autoriza.
Código de Ética e de Conduta.

DFI Moderado

Utilização indevida e/ou desvio 
de cheques.

Norma interna de Aceitação de Che-
ques como Meio de Pagamento.
Segregação de funções.
Controlo por terceiros de valores de 
vendas vs. valores recebidos. Código de 
Ética e de Conduta.

DFI Fraco

Crédito  
a clientes

Aceitação de favores ou favoreci-
mentos ilícitos em troca de con-
cessão de crédito a clientes com 
condições especiais ou a clientes 
cujas informações financeiras 
indicam elevado risco de conces-
são de crédito.

Norma interna sobre Condições de 
Venda e Cobrança.
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limites 
de competên-
cia definidos
DFI

Fraco

Ativos Fixos

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Gestão  
de inventário

Manipulação do inventário de 
modo a facilitar o furto ou a 
apropriação de bens

Segregação de funções.
Conferências físicas periódicas para 
verificação dos bens contabilizados e 
inseridos no programa de inventário.
Código de Ética e de Conduta.

DFI Moderado

Utilização indevida de bens, de-
signadamente para fins privados.

Regulamento de Gestão do Imobilizado.
Normas sobre Gestão, Transferência e 
Abates dos Bens de Imobilizado.
Definição de procedimentos, responsa-
bilidades, limites de competências.
Segregação de funções. 
Código de Ética e de Conduta.

DFI Moderado

Apropriação indevida de bens. Regulamento de Gestão do Imobilizado.
Normas sobre Gestão, Transferência e 
Abates dos Bens de Imobilizado.
Definição de procedimentos, responsa-
bilidades, limites de competências.
Segregação de funções. 
Código de Ética e de Conduta.

DFI Moderado
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Ativos Fixos

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Alienação de 
bens

Alienação de bens do ativo fixo 
de modo a obter vantagem ou 
benefício próprio ou de terceiros.

Regulamento de Abate de Inventários.
Regulamento de Desafetação de Bens.
Normas sobre Gestão, Transferência e 
Abates dos Bens de Imobilizado.
Definição de procedimentos, responsa-
bilidade, limites de competências. 
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limites de 
competência 
definidos
DFI

Fraco

Falta de evidências de transpa-
rência do processo de alienação.

Regulamento de Abate de Inventários.
Regulamento de Desafetação de Bens.
Normas sobre Gestão, Transferência e 
Abates dos Bens de Imobilizado.
Definição de procedimentos, responsa-
bilidade, limites de competências. 
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limites de 
competência 
definidos
DFI

Fraco

Atribuição ou doação de bens a 
pessoas singulares ou coletivas 
sem prévia autorização e sem 
respetivo auto de abate.

Regulamento de Abate de Inventários.
Regulamento de Desafetação de Bens.
Normas sobre Gestão, Transferência e 
Abates dos Bens de Imobilizado.
Definição de procedimentos, responsa-
bilidade, limites de competências. 
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limites de 
competência 
definidos
DFI

Fraco

Abates Proposta indevida de envio de 
bens para abate.

Regulamento de Abate de Inventários.
Regulamento de Desafetação de Bens.
Normas sobre Gestão, Transferência e 
Abates dos Bens de Imobilizado.
Definição de procedimentos, responsa-
bilidade, limites de competências. 
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limites de 
competência 
definidos
DFI

Fraco

Bem abatido continuar nos ser-
viços.

Regulamento de Abate de Inventários.
Regulamento de Desafetação de Bens.
Normas sobre Gestão, Transferência e 
Abates dos Bens de Imobilizado.
Definição de procedimentos, responsa-
bilidade, limites de competências. 
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limites de 
competência 
definidos
DFI

Moderado

Abates Abates não autorizados. Regulamento de Abate de Inventários.
Regulamento de Desafetação de Bens.
Normas sobre Gestão, Transferência e 
Abates dos Bens de Imobilizado.
Definição de procedimentos, responsa-
bilidade, limites de competências. 
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limites de 
competência 
definidos
DFI

Fraco
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Ativos Fixos

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Abates Utilização indevida de bens aba-
tidos, para fins privados, de bens 
abatidos até à sua alienação ou 
eliminação física.

Regulamento de Abate de Inventários.
Regulamento de Desafetação de Bens.
Normas sobre Gestão, Transferência e 
Abates dos Bens de Imobilizado.
Definição de procedimentos, responsa-
bilidade, limites de competências. 
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limites de 
competência 
definidos
DFI

Moderado

Furto ou apropriação de bens 
abatidos.

Regulamento de Abate de Inventários.
Regulamento de Desafetação de Bens.
Normas sobre Gestão, Transferência e 
Abates dos Bens de Imobilizado.
Definição de procedimentos, responsa-
bilidade, limites de competências. 
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limites de 
competência 
definidos
DFI

Moderado

Vendas e Prestações de Serviços

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Negociação/ 
contratação

Adulteração/manipulação de 
valores de orçamentos de ven-
das em benefício de terceiros, 
com/sem aceitação de favores ou 
favorecimentos ilícitos.

Norma interna sobre Condições de 
Venda e Cobrança.
Segregação de funções. 
Controlos instituídos na aplicação in-
formática com definição de roteiros e 
listas técnicas.
Aprovação das condições de venda e 
preços de acordo com limites de com-
petência. 
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limite de 
competências 
definido

Fraco

Manipulação de informação for-
necendo dados com a finalidade 
de ser outro o concorrente esco-
lhido num processo de contrata-
ção para venda/fornecimento de 
produtos/serviços.

Norma interna sobre Condições de 
Venda e Cobrança.
Segregação de funções. 
Controlos instituídos na aplicação in-
formática com definição de roteiros e 
listas técnicas.
Aprovação das condições de venda e 
preços de acordo com limites de com-
petência. 
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limite de 
competências 
definido

Moderado

Utilização de informação privile-
giada, em conluio com clientes, 
em processos de contratação para 
venda/fornecimento de produtos/
serviços, de forma fraudulenta e 
dolosa para a empresa com/sem 
aceitação de benefícios ilícitos.

Norma interna sobre Condições de 
Venda e Cobrança.
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limite de 
competências 
definido

Moderado
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Vendas e Prestações de Serviços

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Negociação/ 
contratação

Revelação de informação não 
autorizada, durante a fase do 
concurso, com vista a beneficiar 
terceiros de modo a obter vanta-
gens no concurso.

Regulamento de Desafetação de Bens.
Delegação de competências.
Legislação nacional e europeia.
Código Ética e de Conduta.

DSA
DJU
DFI
Comissão de 
trabalhadores

Moderado

Revenda Irregularidades no estabeleci-
mento de acordos de caráter 
permanente para distribuição ou 
revenda de produtos em benefí-
cio próprio e/ou de terceiros.

Norma interna sobre Condições de 
Venda e Cobrança.
Segregação de funções. 
Elaboração de acordos/contratos pelo 
DJU.

De acordo 
com limite de 
competências 
definido

Fraco

Faturação Faturação de produtos não entre-
gues ao cliente, extravio e apro-
priação indevida dos mesmos 
para fins ilícitos. Furto.

Segregação de funções.
Circularização de saldos de clientes.
Reclamações de clientes.
Código de Ética e de Conduta.

DFI Fraco

Erros deliberados na emissão de 
faturas, quantidades e/ou valo-
res, em benefício do cliente ou 
próprio.

Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

DFI Fraco

Não emissão de faturas relativas 
a produtos entregues com o ob-
jetivo de favorecer o cliente com/
sem benefício próprio.

Segregação de funções.
Contagens físicas de inventários. 
Código de Ética e de Conduta.

SLG
DCM
DFI

Fraco

Faturação de vendas fictícias de 
molde a atingir objetivos de ven-
das com vista ao recebimento de 
comissões.

Norma interna sobre Comissões e Pré-
mios sobre Vendas.
Segregação de funções.
Circularização de saldos de clientes.
Contagens físicas de inventários. 
Reclamações de clientes. 
Código de Ética e de Conduta.

DCM
DFI

Fraco

Cobrança de trabalhos com 
intenção dolosa.

Regulamento de desafetação de bens.
Aprovação superior.
Delegação de competências.
Código de Ética e de Conduta.

DFI
DSA

Fraco

Descontos Favorecimento ilícito de clientes 
pela concessão de descontos não 
autorizados.

Norma interna sobre Condições de 
Venda e Cobrança.
Segregação de funções.
Limites de competência. 
Código de Ética e de Conduta.

DCM
UPB
UCO
DFI

Moderado

Devoluções Devoluções de vendas, notas de 
crédito, fictícias, com apropria-
ção de valores.

Norma interna sobre Condições de 
Venda e Cobrança.
Segregação de funções.
Limites de competência. 
Código de Ética e de Conduta.

De acordo 
com limite de 
competências 
definido
DFI

Moderado

Vendas 
 a trabalhadores

Manipulação de registos com 
vista ao não desconto de pres-
tações no processamento de 
salários.

Norma interna sobre Condições de 
Venda e Cobrança.
Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

DRH
DFI

Fraco
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Vendas e Prestações de Serviços

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Vendas 
a trabalhadores

Existência de conluio entre os 
intervenientes no processo.

Regulamento de Desafetação de Bens.
Delegação de competências.
Legislação Nacional e Europeia.
Código de Ética e de Conduta.

DSA
DJU
DFI
Comissão de 
trabalhadores

Fraco

Planeamento/ 
orçamentação

Inflação dolosa dos valores or-
çamentados com o objetivo de 
tirar proveito próprio e/ou para 
terceiros.

Regulamento de desafetação de bens.
Delegação de competências.
Código de Ética e de Conduta.
Legislação nacional e europeia.

DSA
DFI

Fraco

Interesse pessoal na concretiza-
ção da venda para benefício de 
terceiro.

Regulamento de desafetação de bens.
Delegação de competências.
Código de Ética e de Conduta.
Legislação nacional e europeia.

DSA
DJU
DFI
Comissão de 
trabalhadores

Moderado

Planeamento realizado de forma 
dolosa.

Aprovação superior.
Delegação de competências.
Código de Ética e de Conduta.

DSA Moderado

Execução/
abertura de 
propostas

Violação dos pressupostos pre-
vistos no convite.

Regulamento de Desafetação de Bens.
Delegação de competências.
Legislação nacional e europeia.
Código de Ética e de Conduta.

DSA
DJU
DFI
Comissão de 
trabalhadores

Fraco

Indução em erro da avaliação 
final da proposta para favoreci-
mento de terceiros com vista à 
obtenção de vantagens.

Regulamento de Desafetação de Bens.
Delegação de Competências.
Legislação Nacional e Europeia.
Código Ética e de Conduta.

DSA
DJU
DFI
Comissão de 
trabalhadores

Fraco

Pós-venda Irregularidades no tratamento 
de processos de reclamações de 
clientes em benefício de tercei-
ros, com/sem benefício próprio.

Segregação de funções.
Código de Ética e de Conduta.

DCM
UCO
UPB

Fraco

Informação e Tecnologia

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Gestão  
de sistemas

Intrusão interna e externa.
Possibilidade dos administrado-
res dos sistemas promoverem a 
alteração de regras de acesso à 
infraestrutura para franquear o 
acesso de terceiros aos sistemas/
dados/informação.

Normativos de segurança de informação.
Segregação de funções.
Processos de alteração com duplo con-
trolo.
Sistemas de deteção e prevenção de 
intrusão.
Análise de logs dos sistemas.
Revisão dos perfis de acesso.
Testes de vulnerabilidade periódicos.
Formação e sensibilização em seguran-
ça de informação.

DSI
CISO

Fraco
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Informação e Tecnologia

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Gestão  
de sistemas

Acesso a informação não auto-
rizada.

Normativos de autenticação e identifi-
cação dos utilizadores.
Políticas de backups e recuperação de 
dados. 
Segregação de funções. 
Sistemas de prevenção de intrusões. 
Testes de vulnerabilidade periódicos 
efetuados por entidade externa.

DSI Fraco

Corrupção de dados. Normativos de autenticação e identifi-
cação dos utilizadores.
Políticas de backups e recuperação de 
dados. 
Segregação de funções. 
Sistemas de prevenção de intrusões. 
Testes de vulnerabilidade periódicos 
efetuados por entidade externa.

DSI Moderado

Alteração da parametrização/
configuração dos sistemas, ou 
causar-lhes dano.

Mecanismos de monitorização dos 
sistemas.
Implementação de planos de continui-
dade de negócio.
Formação e sensibilização em seguran-
ça de informação.

CISO Fraco

Alteração de regras de acesso à 
infraestrutura para franquear o 
acesso de terceiros aos sistemas/
dados/informação.

Normativos de segurança de informação.
Segregação de funções.
Processos de alteração com duplo con-
trolo.
Análise de logs dos sistemas.
Revisão dos perfis de acesso.
Formação e Sensibilização em Seguran-
ça de Informação.

CISO Alto

Segurança  
de Informação

Violação do sigilo profissional (di-
vulgação de dados/informação)
Quebra de sigilo de informação 
restrita, a qual apenas deverá ser 
acessível pelos seus titulares, ou 
por um determinado grupo res-
trito de utilizadores.

Normativos de Segurança de Informação.
Revisão, periódica, dos grupos de aces-
so e respectivas permissões.
Gestão documental.
Mecanismos de cifra.
Mecanismos de monitorização de aces-
so à informação.
Formação e sensibilização em seguran-
ça de informação.

DSI
CISO

Moderado

Possibilidade de pessoa não 
autorizada efetuar alterações a 
informação que não foi aprovada 
e que não está sob o controlo do 
seu proprietário.

Normativos de segurança de informação.
Mecanismos de verificação de integri-
dade (hashing).
Formação e sensibilização em seguran-
ça de informação.

DSI
CISO

Moderado

Falhas das infraestruturas que 
levam a que a informação deixe 
de estar acessível, temporária 
ou definitivamente, por quem 
necessita dela. 

Definição e implementação de um 
Plano de continuidade de negócio.

DSI
CISO

Fraco
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Informação e Tecnologia

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Segurança 
de Informação

Alteração/vício de dados/in-
formação não sancionada pelo 
titular.

Normativos de segurança de informa-
ção.
Solução de assinatura digital associada 
aos meios de produção documental que 
também compreende mecanismos de 
garantia de integridade (hashing).
Formação e sensibilização em seguran-
ça de informação

CISO Moderado

Análises Laboratoriais

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Laboratórios Manipulação deliberada de 
dados referentes a ensaios labo-
ratoriais com o objetivo de repro-
var/aprovar materiais com vista 
ao favorecimento de fornecedo-
res ou outras partes interessadas.

Ensaios interlaboratoriais. DEL
UCO

Fraco

Editorial

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Editorial Irregularidades no estabeleci-
mento de acordos de edição 
obtendo ou concedendo benefí-
cios indevidos.

Normativos internos. 
Segregação de funções. 
Código de Ética e de Conduta.

UPB Fraco

Arquivo

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Arquivo 
intermédio

Divulgação de informação  
confidencial.

Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Regulamento do Arquivo 
Intermédio.
Segregação de funções. 
Delegação de competências.
Lei de Proteção de Dados.
Código de Ética e de Conduta.

DSA Fraco

Arquivo  
intermédio

Possibilidade de acesso às zonas 
de segurança por pessoal não 
autorizado.

Regulamento de Segurança. 
Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Regulamento do Arqui-
vo Intermédio.
Rigoroso controlo de acesso aos vários 
locais da empresa.
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa.
Código de Ética e de Conduta.

DSA Alta
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Arquivo

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Arquivo  
intermédio

Irregularidades no armazena-
mento e acesso da documenta-
ção.

Processo de apoio definido no âmbito 
da qualidade — Regulamento do Arqui-
vo Intermédio.
Segregação de funções. 
Delegação de competências.    
Código de Ética e de Conduta.

DSA Fraco

Correspondência

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Correspondência Divulgação de informação con-
fidencial.

Processo de apoio definido no âmbito  
da qualidade — Serviços Gerais.
Segregação de funções. 
Delegação de competências.
Código de Ética e de Conduta.

DSA Fraco

Correspondência Possibilidade de acesso às zonas 
de segurança por pessoal não 
autorizado.

Regulamento de Segurança. 
Processo de apoio definido no âmbito  
da qualidade — Serviços Gerais.
Rigoroso controlo de acesso à área.
Existência de sistemas de vigilância 
vídeo nos vários locais da empresa.
Código de Ética e de Conduta.

DSA Alto

Correspondência Extravio interno/externo da 
documentação.

Processo de apoio definido no âmbito  
da qualidade — Serviços Gerais.
Segregação de funções. 
Delegação de competências.    
Código de Ética e de Conduta.

DSA Moderado

Jurídicos

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Inquéritos e 
procedimentos 
disciplinares

Manipulação/instrução dolosa 
com o objetivo de obter vanta-
gem própria ou para terceiros.

Normativos internos, Código de Tra-
balho, Código de Ética e de Conduta, 
Código Deontológico.

DJU Fraco
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Controlo Documental

Atividade Risco Controlo Responsável 
Controlo

Notação

Controlo de 
documentação 
Fileshare — Sis-
tema Integrado 
Gestão (SIG)

No âmbito do SIG, e de acordo 
com o modus operandi esta-
belecido para o controlo docu-
mental, está previsto o acesso a 
toda a  informação disponível 
no fileshare (incluindo aquela 
classificada como >= SLV2) a um 
conjunto de colaboradores de-
signados para o efeito, podendo 
esta ser utilizada para fins que 
não os estabelecidos.

1 — Assinatura NDA (comum a toda a 
organização) por parte do grupo de co-
laboradores envolvidos nesta atividade;
2 — Políticas de Segurança de Informação;
3 — Código de Ética;
4 — Sistema de Gestão Documental 
(prevista implementação).

DRH (1)
CISO (2)
Comité de 
Ética (3)
DPC (4)

Fraco
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