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A EXISTÊNCIA DO RISCO DE CORRUPÇÃO É 
INDISCUTÍVEL NOS DIVERSOS NEGÓCIOS, 
PAÍSES E SETORES  
 
A ISO 37001 é, desde outubro de 2016, uma norma auditável e mensurável 
por Organismos de Certificação de terceiros e foi desenhada de forma a 
ajudar toda e qualquer organização - grande, pequena, pública, privada, 
sem fins lucrativos, etc - a desenvolver e implementar um sistema de 
gestão anticorrupção e/ou a melhorar os controlos financeiros, comerciais 
e contratuais, entre outros, já existentes nas suas operações e em toda a 
sua cadeia de valor. 
 
A aplicação da ISO 37001 permite reduzir o risco de corrupção e ajuda a 
transmitir às partes interessadas a confiança de que a organização adotou 
as boas práticas de controlo anticorrupção reconhecidas 
internacionalmente. 
 
 
Quais são os requisitos gerais da ISO 37001?  
 Implementar uma política e um programa anticorrupção ; 
 Comunicar a política e o programa a todos os colaboradores e 

sócios/acionistas; 
 Nomear um Responsável pelo cumprimento do programa; 
 Proporcionar formação adequada dos colaboradores; 
 Avaliar riscos  de suborno, incluindo as diligências; 
 Tomar as medidas necessárias para assegurar que as organizações e que 

os sócios implementaram controlos anticorrupção apropriados; 
 Verificar se os colaboradores cumprem com a política anticorrupção ; 
 Controlar ofertas, hospitalidades, donativos e benefícios similares; 
 Implementar controlos financeiros para prevenir o risco de suborno; 
 Implementar procedimentos de notificação; 
 Investigar e lidar adequadamente com qualquer suborno real ou suspeito. 

 

 

Benefícios da implementação da ISO 37001  

Garantir  a 
conformidade 

com leis, 
regulamentos e 

boas práticas  

Prevenir,  detetar 
e monitorizar os 

riscos de suborno 

Proteger e gerar 
valor para os 
stakeholders 

Proteger a marca, 
imagem e 
reputação 

Prevenir perdas, 
fraudes, abusos, 

atos il icitos  

Aumetar a  
transparência, 

competitividade e 
atratividade do 

negócio 
 
 
 

Integração  com outros Sistemas de Gestão 

 
 
 
 

Serviços que a IBEROGESTÃO presta nestas áreas 
 

 Mapeamento e avaliação dos riscos e controlos nos 
processos de negócio 

 Definição de políticas e procedimentos para 
prevenção e deteção de práticas de suborno 

 Estruturação do plano de comunicação e formação 
adaptada às empresas / negócios  

 Desenvolver indicadores de risco e desempenho para 
monitorizar a eficácia e eficiência do Programa 
Antissuborno  

 Definição de planos de ação  
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