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Corrupção: Desafios do Regime Geral da Prevenção da Corrupção
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Programa Objetivos

Introdução

• Conceitos-chave

• Enquadramento da regulamentação em vigor

• Enquadramento da responsabilidade individual 

• Modelo de governo 

Principais aspetos da regulamentação em vigor

• Anticorrupção e paralelismo com outras jurisdições

• O que é um PEP (Pessoa Politicamente Exposta)

• KYC (Know your costumer) e KYS (Know your supplier) 

• Aspetos futuros a ter em atenção

Riscos e aspetos práticos de implementação

• Principais desafios na criação de um PPR

• Como definir KRI de medição de risco de corrupção

• Mecanismos de identificação e mensuração de eventuais irregularidades

• Planos de execução de PPR: o que são e como reportar

• Canais de denúncia anónima: erros a evitar

• O papel da investigação no âmbito da regulamentação anticorrupção

• A relevância do plano de comunicação e formação anticorrupção

• Como elaborar uma adequada matriz de risco de avaliação de terceiros

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe 

permitam:

• Conhecer os principais aspetos e implicações 

da regulamentação em vigor

• Identificar os principais reportes a efetuar no 

âmbito da legislação em vigor

• Entender os principais desafios que se 

colocam às organizações

• Saber como identificar riscos particulares e 

específicos da atividade 

• Compreender como responder a possíveis 

incidentes de corrupção

Destinatários

Diretores de Compliance, Responsáveis de Auditoria Interna, Diretores de Risco, Diretores do Departamento de Legal, bem 

como todos aqueles que pretendem aprofundar os seus conhecimentos nestas matérias. 

A corrupção é um dos grandes 

desafios das sociedades atuais. 

Neste sentido, e por forma a mitigar 

possíveis situações de corrupção, 

em dezembro de 2021 foi publicado 

um conjunto de regulamentação a 

adotar por todas as organizações 

com mais de 50 colaboradores.

É da máxima relevância que as 

organizações tenham um 

conhecimento de quais os principais 

impactos das alterações 

regulamentares na sua atividade, 

responsabilidades individuais 

inerentes e principais fatores de 

risco, o que propomos abordar 

nesta formação. 

Iremos também abordar alguns 

aspetos práticos de procedimentos 

a implementar para garantir um 

efetivo cumprimento da 

regulamentação em vigor e 

responder de forma adequada a 

possíveis incidentes de  corrupção.

Duração Estimada: 4 horas


