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Clear and focused attention

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.

Joaquim Paulo
Partner
Financial Advisory | Forensic

“Deloitte” refere-se a uma ou mais ﬁrmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"). A DTTL
(também referida como "Deloitte Global") e cada uma das ﬁrmas membro são entidades legais separadas e independentes. A DTTL não presta serviços a clientes.
Para mais informação aceda a www.deloitte.com/pt/about.
A Deloitte é líder global na prestação de serviços de audit & assurance, consulting, ﬁnancial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados. A nossa rede de
ﬁrmas membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o
impacto positivo criado pelos aproximadamente 312.000 proﬁssionais da Deloitte aceda a www.deloitte.com.
Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços proﬁssionais pela Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, pelas suas ﬁrmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto a “Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um proﬁssional
qualiﬁcado antes de tomar qualquer decisão que possa afetar as suas ﬁnanças ou negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por
quaisquer danos ou perdas sofridos por quem haja baseado a sua decisão nesta comunicação.
© 2019. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

