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Editorial

Bem-vindos,

É com muito gosto que apresentamos a primeira  
edição do Deloitte Fraud Survey Portugal, um estudo  
realizado pela Deloitte sobre o tema da fraude no  
mercado empresarial português.

A temática do risco associada a situações de fraude  
tem sido largamente debatida, com especial relevância  
nos últimos anos face ao maior escrutínio e nível de  
exigência na governance das empresas, potenciado  
também pela maior regulação, independentemente das  
geografias. Portugal não é exceção.

As repercussões associadas à ocorrência de fraude  
tendem a causar impactos significativos do ponto  
de vista reputacional, financeiro, operacional ou  
legal. Torna-se, por isso, importante conhecer  
aprofundadamente as situações de fraude, os riscos  
e as consequências que delas advêm para as
organizações, e a forma como são mitigadas, incluindo  
os mecanismos e as ferramentas mais utilizadas na  
prevenção, deteção e remediação da fraude.

Além de dar a conhecer as perceções e perspetivas  
das empresas portuguesas no que ao tema da fraude  
diz respeito, abordamos nesta primeira edição a  
importância que a fraude e o crime económico têm na  
estratégia das empresas.

Esperamos que este estudo seja uma ferramenta  
útil para os líderes organizacionais, no sentido de os  
ajudar a entender melhor os riscos e a exposição à
fraude da sua organização, bem como a melhorar a sua  
capacidade de prevenção e mitigação deste tipo de risco.
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