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A Gestão do Risco nas Entidades Públicas

O reforço da Transparência e Responsabilização (Accoun-
tability) pela prestação de informação, financeira e não 
financeiras, pelas entidades públicas têm vindo a ganhar 
uma relevância crescente.
O novo referencial contabilístico das Administrações 
Públicas (SNC – AP) assenta num processo de gestão 
do risco das organizações, o qual requer uma adequada 
identificação, avaliação e gestão dos riscos relevantes. 
Enquadrado nesta abordagem metodológica insere-se 
os desenvolvimentos preconizados pelo Conselho de 
Prevenção da Corrupção (CPC) os quais recomendam 
que a preparação dos Planos de Prevenção de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas evolua da elaboração 
dos referidos documentos para um processo efetivo de 
gestão do risco de corrupção e infrações conexas, po-
dendo o mesmo estar inserido no processo de gestão do 
risco da entidade.
É nossa convicção que uma eficaz gestão do risco deve 
ser concebida, implementada e monitorizada de acordo 
com uma metodologia adequada, baseada nas meto-
dologias preconizadas pelo COSO (Committe of Spon-
soring Organizations of the Treadway Commission) nesta 
matéria e exposta no artigo anexo.
Numa primeira fase, a adoção da metodologia apresen-
tada poderá limitar-se ao processo de gestão do risco 
de corrupção e de infrações conexas, permitindo às 
entidades ganhar experiência, conhecimento e gerir o 
processo de transformação cultural, permitindo, numa 
segunda fase uma abordagem mais ambiciosa de imple-
mentação de um Modelo de Gestão de Risco de Gestão. 
Ainda que conceptualmente pudesse ser recomendável 
uma abordagem partindo do global para o particular, face 
às mudanças culturais necessárias acreditamos que 
o processo de mudança organizacional e cultural será 
mais eficiente se as entidades partirem de um processo 
mais limitado de gestão do risco, ao nível do risco de cor-
rupção, para mais tarde, após o primeiro estar consolida-
do, implementarem um processo global.
O foco neste tipo de projetos assenta na dimensão hu-
mana, assim como nos aspetos da tecnologia. Apenas é 
possível obter resultados eficazes se no decurso do proje-
to for dada a devida atenção as estas dimensões. Ao nível 
da dimensão humana, numa primeira fase sensibilizar e 
de seguida formar, quanto à dimensão tecnológica, con-
ceber requisitos e garantir o adequado desenvolvimento 
aplicacional ou adequada parametrização.
Em suma, as organizações públicas cada vez mais terão 
necessidade de evoluir no sentido de gerir de forma eficaz 
o risco de modo a poderem ser eficientes na utilização 
dos recursos que lhe são atribuídos e no cumprimento 
das suas obrigações, garantindo uma adequada comuni-
cação interna e externa ao nível do relato financeiro e do 
cumprimento dos seus objetivos, assim como das medi-
das adotadas de gestão do risco.



1.  As Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção 
de 2009

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) é uma entidade 
administrativa independente que funciona junto do Tribunal de 
Contas e tem como fim desenvolver, nos termos da lei, uma 
atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da cor-
rupção e infrações conexas (artigo 1º da Lei nº 54/2008).
Em julho de 2009 e em abril de 2010, o CPC aprovou recomen-
dações, as quais incidiam sobre a necessidade de os dirigen-
tes máximos de entidades gestoras de dinheiro, valores e 
patrimónios públicos, adotarem e divulgarem Planos de Pre-
venção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, assumin-
do estes Planos particular relevância em entidades tais como 
Institutos Públicos, Municípios e Hospitais Públicos, inseridos 
no Sistema Nacional de Saúde.

2.  A Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção 
de 2015

Decorridos mais de cinco anos sobre as primeiras recomen-
dações, o CPC entendeu realizar um questionário junto das 
principais entidades, de modo a avaliar a aplicação e o grau de 
eficácia das recomendações iniciais.
As conclusões do documento denominado “Prevenir a Cor-
rupção no Setor Público – Uma Experiência de 5 anos”, reve-
lou que as entidades estão a adotar Planos de Prevenção de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. Contudo, o estudo 
revelou, também, que em certos casos, os Planos existentes 
não são exaustivos na identificação dos riscos, nem se encon-
tram desenhados de modo a cobrir os riscos relativos a todas 
as unidades da estrutura orgânica das entidades a que respei-
tam, carecendo de maior aprofundamento quanto à adoção 
e execução das medidas preventivas correspondentes aos 
riscos identificados.
Deste modo, em 2015, o CPC aprovou, uma nova recomendação 
que visa aprofundar os seguintes aspetos:

a)  As entidades deverão conduzir um processo interno 
visando identificar de modo exaustivo, os riscos de 
gestão, incluindo os de corrupção, bem como as corres-
pondentes medidas preventivas;

b)  Os riscos devem ser identificados relativamente às fun-
ções, ações e procedimentos realizados por todas as 
unidades da estrutura orgânica das entidades, incluindo 
os gabinetes, as funções e os cargos de direção de topo, 
mesmo quando decorram de processos eletivos;

c)  Os Planos devem designar responsáveis setoriais e um 
res ponsável geral pela sua execução e monitorização, bem 
como pela elaboração dos correspondentes re latórios a nu-
ais, os quais poderão constituir um capítulo próprio dos 
relatórios de atividades das entidades a que respeitam;

d)  As entidades devem realizar ações de formação, de divul-
gação, reflexão e esclarecimento dos seus Planos junto 
dos trabalhadores e que contribuam para o seu envolvi-
mento numa cultura de prevenção de riscos;

e)  Os Planos devem ser publicados nos sítios da internet 
das entidades a que respeitam, excetuando as matérias e 
as vertentes que apresentem uma natureza reservada, de 
modo a consolidar a promoção de uma política de trans-
parência pública;

f)  Por último, o CPC reitera o pedido de colaboração ao 
Tribunal de Contas e a todos os organismos de controlo 
interno do Setor Público, para que nas suas ações, veri-
fiquem se as entidades sob o seu controlo dispõem e 
aplicam de modo efetivo os seus Planos de Prevenção 
de Riscos, incluindo a verificação sobre a elaboração dos 
correspondentes relatórios anuais de execução.

No nosso entendimento, esta Recomendação do CPC é de ex-
trema importância e deverá servir para que todas as entidades 
do setor público desenvolvam um exercício de reavaliação do 
papel, relevância e implementação de um adequado Modelo de 
Gestão de Risco.

3.  A Relevância da Gestão do Risco no Sistema de Normalização 
Contabilística das Administrações Públicas - SNC - AP

De acordo com a alínea j) do n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 192/2015, de 11 de setembro, o sistema de controlo inter-
no das entidades públicas visa garantir, entre outros objetivos, 
uma adequada gestão de riscos. O sistema de controlo interno 
a adotar pelas entidades públicas engloba, designadamente, o 
plano de organização, as políticas, os métodos e os procedi-
mentos de controlo, bem como todos os outros métodos e pro-
cedimentos definidos pelos responsáveis que contribuam para 
assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordena-
da e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção 
e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão 
e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação 
oportuna de informação orçamental e financeira fiável.
Deste modo, a abordagem recomendada pelo CPC, em 2015, é 
consistente com as bases para a implementação do SNC-AP, 
reconhecendo-se que uma adequada implementação do SNC-
AP, exige, requer, a implementação de um Modelo de Gestão de 
Risco, de Risco de Gestão, incluindo o de Corrupção, ou seja, 
o processo de identificação e avaliação do risco não se deverá 
limitar aos Riscos de Corrupção, mas abranger todos os Riscos 
de Gestão. Esta abordagem requer a adoção de uma metodolo-
gia adequada, capaz de garantir: (i) a adequada identificação 
dos riscos; (ii) a sua avaliação como risco de corrupção, ou 
não; (iii) a mensuração do potencial impacto e probabilidade 
do riscos e consequente avaliação do grau de riscos; (iv) a 
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definição de uma resposta aos riscos identificados; e (v) a ade-
quada divulgação e monitorização do processo. 
Assim, a prevenção da corrupção deverá ser uma das com-
ponentes do Modelo de Gestão do Risco e não uma resposta 
avulsa de modo a dar cumprimento à Recomendação do CPC, 
desligada do processo de gestão do Risco de Gestão.
No nosso entendimento, o referencial preconizado pelo COSO 
(ERM) é um modelo adequado para permitir o desenho, con-
ceção, implementação e monitorização do Modelo de Gestão 
de Risco das entidades públicas, devendo o sistema de contro-
lo interno assegurar a adequada gestão de risco.

4.  A Responsabilização pela Gestão de Risco e Prestação  
de Contas

Decorre do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, 
ser da competência dos “responsáveis” a conceção, desenho 
e implementação do sistema de controlo interno, devendo o 
mesmo, conforme abordamos, garantir uma adequada gestão 
de riscos. Não estando  claro, no referido artigo, a definição de 
“responsáveis” procurámos responder a esta questão através 
das seguintes referências:
- O parágrafo 28 da “Estrutura Concetual da Informação Finan-

ceira Pública” aborda a temática da responsabilização pela 
prestação de contas e tomada de decisões, transcrevendo-se 
o mesmo:
“28.  Para efeitos de responsabilização pela prestação de contas 

e tomada de decisões, os utilizadores dos serviços e os 
fornecedores de recursos precisam de informação que os 
ajude a avaliar matérias tais como:
a)  O desempenho da entidade pública durante o período de 

relato no que se refere, por exemplo, à prossecução do 
serviço e ao cumprimento dos objetivos operacionais e 
financeiros, à gestão dos recursos sob sua responsabili-
dade e ao cumprimento das leis e regulamentos sobre a 
obtenção e uso dos recursos;

b)  A liquidez (satisfação de obrigações correntes) e solvên-
cia (satisfação de obrigações de longo prazo) das enti-
dades públicas;

c)  A sustentabilidade dos serviços prestados pelas enti-
dades públicas no longo prazo incluindo a capacidade 
de financiar as suas atividades e em atingir os seus 
obje tivos operacionais bem como a existência de recur-
sos matérias e outros que suportem a prestação dos 
serviços em períodos futuros.”
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›  Capacidade de prestar 
serviços

›  Capacidade de financiar  
as atividades

›  Capacidade de atingir  
os objetivos

RISCO ESTRATÉGICO RISCO OPERACIONAL RISCO FINANCEIRO RISCO COMPLIANCE

›  Qualidade do serviço 
prestado

›  Eficiência na utilização  
dos recursos

›  Adequação do Sistema  
de Informação de Gestão

›  Eficácia dos Processos  
de negócio

›  Perda de receita motivada 
por fatores externos

›  Aumento de gastos 
decorrente de impactos 
externos

›  Incumprimento  
de contratos

›  Investimentos com fraco 
desempenho

›  Incumprimento de 
disposições legais  
e regulamentares

›  Incumprimento das 
obrigações de relato externo

›  Irregularidades em 
claúsulas contratuais

›  Obrigações ambientais  
e laborais

IDENTIFICAR 
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SISTEMATIZAR 
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MENSURAÇÃO  
DO IMPACTO

DEFINIÇÃO  
DA RESPOSTA  

AO RISCO

DIVULGAÇÃO E 
MONITORIZAÇÃO
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- O parágrafo 12 da “Norma de Contabilidade Pública 1 – Es-
trutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras” aborda a 
temática da responsabilidade por estes documentos, poden-
do a entidade que relata distinguir entre quem é responsável: 
(i) pela elaboração das demonstrações financeiras, (ii) quem 
é responsável pela sua apresentação; e ainda (iii) quem é res-
ponsável pela sua aprovação. São dados como exemplos, no 
domínio  da elaboração das demonstrações financeiras, o dire-
tor dos serviços financeiros ou o responsável pela contabilidade; 
como  exemplos de quem é responsável pela sua apresentação 
e divulgação, a pessoa  que preside à entidade ou o seu órgão 
executivo e por último, o órgão deliberativo como responsável 
pela aprovação.
É nossa convicção que qualquer esforço de implementação do 

SNC-AP e de cumprimento das recomendações do Conselho de 
Prevenção da Corrupção só terá sucesso se tiver por base um 
adequado Processo de Gestão de Risco. Para tal será necessá-
rio mobilizar todos os responsáveis da entidade para um pro-
cesso inicial de identificação dos Riscos de Gestão, incluindo os 
riscos de corrupção e infrações conexas, em todas as áreas (de-
partamentos/serviços) seguindo-se um processo de avaliação 
do risco tomando em consideração a probabilidade de ocorrên-
cia, com base na experiência passada e potencial impacto.
Identificados e avaliados os riscos haverá que definir quais as 
respostas aos mesmos. No caso dos riscos relevantes, de maior 
probabilidade e maior impacto haverá que definir planos de ação, 
ou seja, sistematizar as atividades e iniciativas que mitiguem o 
risco e identificar os responsáveis pela sua implementação.

Assegurar o alinhamento do Modelo de Gestão do Risco, a definição dos controlos relevantes ao nível 
do Sistema de Controlo Interno e a monitorização de todo o processo serão essenciais para garantir 
uma adequada implementação do SNC-AP, a adequada implementação das Recomendações do 
Conselho de Prevenção da Corrupção e a monitorização do sistema de controlo interno e do Modelo 
de Gestão de Risco.

Em suma, é necessária uma Visão global da organização, assente numa conduta ética e de 
deontologia profissional, de modo a assegurar a ambição preconizada no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 192/2015, que define as finalidades do SNC-AP, assim como promover um eficaz ambiente de 
prevenção da corrupção e infrações conexas, residindo essa responsabilidade, em último lugar, em 
quem preside à entidade ou ao órgão executivo.
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