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A Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A., INCM, enquanto parte integrante do 
Setor Empresarial do Estado (SEE), tem como missão criar, produzir e fornecer 
bens e serviços que exigem elevados padrões de segurança, focados no cliente 
e em soluções inovadoras, assente nos seguintes valores:

• Cultura empresarial
• Desenvolvimento sustentável
• Responsabilidade para com os seus trabalhadores
• Respeito pela igualdade de género e não discriminação
• Satisfação do cliente
• Serviço ao cidadão
• Envolvimento e colaboração
• Inovação em rede
• Melhoria contínua
• Excelência

Tendo por base estes valores, a INCM tem como visão ser reconhecida, a nível 
nacional e internacional, como líder em produtos e serviços de segurança 
essenciais à sociedade e como promotora da língua e cultura portuguesas.

De acordo com os princípios de bom governo das empresas do Setor Empresarial 
do Estado, referidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, a 
INCM tem estruturas de administração e fiscalização ajustadas à sua dimensão 
e complexidade. O ambiente de controlo interno da INCM é sustentado pelo 
modelo de governança da sociedade consolidado na sua estrutura organizativa, 
que delimita a atribuição de autoridade e responsabilidade, ao nível estratégico, 
tático e operacional.

A INCM, desde dezembro de 2014, é gerida de acordo com o modelo de governo 
latino reforçado - Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas. Este modelo vai ao encontro das 
orientações do acionista para fortalecer as estruturas de controlo nos modelos 
de governo das empresas do Estado (Decreto-Lei nº.133/2013, de 3 de outubro).

O modelo adotado assegura uma efetiva segregação entre as funções de 
administração executiva e de fiscalização. O Conselho de Administração é o 
órgão responsável pela aprovação dos objetivos e políticas de gestão, elaboração 
e aprovação do plano estratégico e de negócio, do relatório de gestão anual, 
relatórios financeiros e orçamentos, por estabelecer a organização interna da 
empresa e elaborar os regulamentos e as instruções que julgar convenientes. 
A comunicação corporativa é assim, apoiada no conjunto de normas de 
aplicação permanente e de Deliberações do Conselho de Administração, que 
permitem a clarificação de instruções, estabelecem níveis de responsabilização 
e implementam medidas para validação de processos.

As funções de fiscalização cabem ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de 
Contas. De entre as competências do Conselho Fiscal este deve dar parecer 
sobre todas as matérias relativas a controlo interno, gestão de riscos, reporte 
financeiro, auditoria externa e auditoria interna. Ao Revisor Oficial de Contas, 
para além das atribuições constantes da lei, compete emitir os pareceres 

1. Missão, Valores 
e Visão

2. Ambiente de Controlo 
Interno

previstos no sistema de controlo interno da administração financeira do Estado 
e do setor público empresarial.

Ao nível tático destaca-se o Comité de Gestão de Riscos Corporativos. Órgão 
não executivo, que tem como missão o apoio e aconselhamento do Conselho de 
Administração, sobre todas as matérias relativas à gestão integrada de riscos 
corporativos, assegurando a supervisão e acompanhamento da gestão de riscos 
da INCM.

De acordo com as respetivas missões e responsabilidades as áreas ao nível 
operacional são agrupadas em:

• Unidades de Negócio que pela sua natureza fazem o planeamento, a gestão e 
operação do ciclo de vida de serviços/produtos;
• Funções de suporte que pela sua natureza transversal de prestação de 
serviços agregam as áreas que prestam serviços transversais;
• Funções de centro corporativo que pela sua natureza estratégica crítica na 
atividade da empresa prestam serviços de planeamento e desenvolvimento da 
organização.

O Chief Risk Officer (CRO) é responsável pela implementação das atividades 
de Gestão de Risco Corporativo em estreita colaboração com as diversas 
unidades orgânicas da INCM, assegurando uma constante identificação, 
análise e avaliação dos riscos da organização. É encarregue de assegurar 
que a informação de risco se encontra atualizada, consolidada, estruturada 
e devidamente comunicada para as partes interessadas. O CRO é também o 
Coordenador do Comité de Gestão de Riscos Corporativos, competindo-lhe a 
supervisão das medidas decididas por este órgão.

É nas funções de centro corporativo que se enquadra a Direção de Auditoria 
Interna, responsável pela eficácia dos controlos dos processos, apoio ao Conselho 
de Administração e ao Revisor Oficial de Contas e Conselho Fiscal, exercendo as 
suas funções de um modo independente e objetivo. A função de auditoria interna 
tem como missão delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria 
internos, avaliando de uma forma independente e sistemática as atividades e 
processos críticos, permitindo contribuir para uma melhoria do desempenho, 
controlo e governo da INCM. O controlo interno é baseado nos aspetos relativos 
ao ambiente de controlo, avaliação e gestão dos riscos, atividades de controlo, 
informação/comunicação e monitorização /acompanhamento.

A INCM tem adotado um Código de Ética e de Conduta que prevê um 
conjunto de regras e normas de conduta que derivam diretamente da missão, 
valores e visão da INCM. Compete ao Comité de Ética garantir a manutenção 
dos níveis de boas práticas assim como a salvaguarda e o acompanhamento da 
implementação do Código de Ética e de Conduta.

As políticas de recursos humanos estão definidas e divulgadas através do Guia 
de Gestão de Recursos Humanos.

A adoção de um Plano para a Igualdade de Género veio consubstanciar 
um dos valores da INCM. Este plano resultou de um processo participativo e 
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transversal no qual foram envolvidas todas as áreas da empresa e compreende 
medidas que visão promover igualdade de género na INCM.
De modo a reforçar o ambiente de controlo interno, dando uma especial 
atenção às questões relativas à corrupção e infrações conexas, foi elaborado o 
presente Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, dando 
cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção. 

De acordo com os valores e a cultura empresarial da INCM, dando particular 
importância a condutas profissionais pautadas pela integridade e honestidade 
foi adotado no modelo de gestão de riscos corporativos um foco especial aos 
riscos de fraude e corrupção, resultantes da prática dos seguintes crimes, 
conforme tipificados no Código Penal:

O funcionário que, no exercício das suas funções, aceita uma vantagem 
patrimonial (ou não patrimonial) que não lhe seja devida.

O funcionário aceita uma vantagem patrimonial (ou não patrimonial) para um 
ato (ou omissão) contrário aos deveres da função que ocupa.

O funcionário aceita uma vantagem patrimonial (ou não patrimonial) para um 
ato (ou omissão) não contrário aos deveres da função que ocupa.

Quando alguém der ou prometer uma vantagem patrimonial (ou não patrimonial) 
a um funcionário.

Quando alguém solicitar ou aceitar vantagens (patrimoniais ou não) para abusar 
da sua influência.

Quando um funcionário de uma forma ilegítima se apropriar ou aceitar algo que 
lhe seja acessível, devido às funções que ocupa.

Quando um funcionário fizer uso de veículos ou outras coisas móveis, de 
um modo distinto àquele que originalmente se destinavam, e que lhe sejam 
acessíveis devido às funções que ocupa.

Quando um funcionário devido às funções que ocupa, nomeadamente 
administrar ou fiscalizar obtenha uma participação económica ilícita em negócio 
jurídico ou interesses patrimoniais.

Quando um funcionário no exercício das suas funções receber vantagem 
patrimonial indevida, decorrente de aproveitamento ou indução em erro.

3. Tipificação de 
Crimes de Corrupção e 
Infrações Conexas

1. Recebimento indevido 
de vantagem 
(p.p. art. 372.º Código 
Penal)

2. Corrupção passiva 
para ato lícito 
(p.p art. 373.º Código 
Penal)
3. Corrupção ativa 
(p.p. art. 374.º Código 
Penal)

4. Tráfico de influência 
(p.p. art. 335.º Código 
Penal)

5. Peculato
(p.p. art. 375.º Código 
Penal)

6. Peculato de uso
 (p.p. art. 376.º Código 
Penal)

7. Participação 
económica em negócio
(p.p. art. 377.º Código 
Penal)

8. Concussão 
(p.p. art. 379.º Código 
Penal)

Quando um funcionário (excluindo os casos anteriores) abusar de poderes 
intrínsecos à sua função com intenção de obter benefícios ilegítimos.

Quando um funcionário, sem a conveniente autorização, revelar informações, 
que tenha tido conhecimento com a intenção de obter benefícios.

A gestão adequada, em matéria de conflito de interesses, surge como tema atual 
de enorme relevância nas relações entre os cidadãos e as entidades públicas, 
tendo em vista a promoção de uma cultura de integridade e transparência 
na sociedade portuguesa, com todos os benefícios daí decorrentes para a 
administração pública.

Nesse sentido, o CPC emitiu a Recomendação, de 7 de novembro de 2012, a 
todas as entidades de natureza pública (ainda que constituídas, sob a forma do 
direito privado), no sentido de elaborar mecanismos de acompanhamento e de 
gestão de conflitos de interesses integrados nos seus planos de prevenção de 
riscos, os quais devem ser devidamente divulgados dentro da organização.

Quanto a esta questão refere-se que a INCM, partilhando desta preocupação, 
em 2010 aprovou o Código de Ética e de Conduta, aplicável a todos os 
colaboradores, onde se preveem diversas medidas, tendo em vista a prevenção 
de eventuais conflitos de interesses na organização.

De acordo com esta recomendação o “... conflito de interesses no setor público 
pode ser definido como qualquer situação em que um agente público tenha 
de tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos 
de qualquer natureza que possam afetar ou em que possam estar em causa, 
interesses particulares, seus ou de terceiros, e que, por essa via prejudiquem ou 
possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que tenham 
de ser tomadas ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor 
que são devidos ao exercício de funções públicas.”

Alargando o âmbito de aplicação desta matéria ao Setor Empresarial do Estado, 
conclui-se que podem, também, ser geradoras de conflitos de interesses, todas 
as situações que envolvam trabalhadores do SEE ou os titulares dos respetivos 
órgãos sociais, quando estes estejam em posição de optar entre um ganho ou 
benefício pessoal, de forma direta ou indireta, e os negócios da empresa.

Serão considerados conflitos de interesses situações, tais como:

i) Detenção, direta ou indireta, de participações em entidades que de algum 
modo possam vir a ser beneficiadas nas relações de negócio ou que prossigam 
objeto concorrente com a empresa INCM;
ii) Exercício de funções fora da empresa, sempre que aquelas interfiram com o 
cumprimento dos seus deveres, nomeadamente ao nível do horário de trabalho;
iii) Exercício de funções em entidades cujos objetivos possam ser concorrentes 
ou objeto de interferência com os objetivos da INCM.

9. Abuso de poder 
(p.p. art. 382.º Código 
Penal)

10. Violação de segredo 
por funcionário
(p.p. art. 383.º Código 
Penal)

4. Controlos para 
a Prevenção de 
Corrupção e Infrações 
Conexas
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Além disso, quando no exercício da sua atividade, os membros de órgãos sociais 
e/ou os colaboradores forem interpelados a intervir em processos de apreciação 
ou decisão que envolvam direta ou indiretamente organizações com que 
colaborem ou tenham colaborado, ou pessoa a que estejam ou tenham estado 
ligados por laços de parentesco ou afinidade, devem comunicar a situação ao 
respetivo órgão de administração e abster-se de decidir sobre o assunto.

Os membros do Conselho de Administração têm pleno conhecimento dos 
deveres de abstenção de participar na discussão e deliberação de determinados 
assuntos e respeitam as correspondentes normas no exercício das suas funções, 
tendo feito a declaração prevista no artigo 22º, nº 9 do Estatuto do Gestor Público 
à Inspeção-Geral de Finanças, relativa às participações e interesses patrimoniais 
detidos, direta ou indiretamente, pelos próprios.

Os membros do Conselho de Administração cumprem, ainda, todas as 
disposições legais e regulamentares decorrentes do exercício dos respetivos 
cargos e dos cargos que porventura exerçam em acumulação, e prestam 
as declarações correspondentes, designadamente perante o Tribunal 
Constitucional, a Procuradoria-Geral da República e o acionista.

Mecanismos de prevenção da ocorrência de conflitos de interesses na INCM:

i) O Código de Ética e de Conduta;
ii) Os colaboradores, de acordo com as atividades que desenvolvem na empresa, 
subscrevem diferentes declarações, designadamente:

ii.1. Nas Contrastarias, os colaboradores assinam uma declaração em como se 
comprometem a exercer a sua atividade com isenção e imparcialidade;
ii.2. Os colaboradores admitidos para as Contrastarias assinam um contrato de 
trabalho, do qual consta uma cláusula de salvaguarda relativamente ao conflito 
de interesses.

iii) É solicitado aos trabalhadores que subscrevam uma declaração de 
confidencialidade, onde o declarante se compromete a observar os valores 
éticos consagrados no Código de Ética e de Conduta;
iv) Realização de inquéritos e/ou procedimentos disciplinares para apuramento 
de indícios e responsabilização dos infratores;
v) Auditorias de avaliação e monitorização das situações identificadas como de 
risco potencial.

Tal como definido pelo Conselho de Prevenção da Corrupção a questão do 
conflito de interesses está diretamente relacionada com as questões ligadas à 
corrupção.

Neste sentido, as medidas de controlo relativamente às práticas de corrupção e 
infrações conexas enunciadas no mapeamento, em anexo, aplicam-se também à 
prevenção de riscos relativos ao conflito de interesses.

De modo a permitir aos colaboradores da INCM e às diversas entidades externas 
um meio para participação de questões ou potenciais irregularidades está 

definido e implementado um canal de comunicação para o Comité de Ética da 
INCM, pelo e-mail: etica@incm.pt.

Os processos encaminhados para o Comité de Ética serão alvo de análise e de 
averiguação. Caso sejam encontrados indícios de atos ilegais, fraudulentos ou 
de corrupção serão acionados os mecanismos necessários à instauração de 
processos internos e/ou comunicação às entidades externas competentes.

A Gestão de Riscos da INCM é sustentada pelo Comité de Gestão de Riscos 
Corporativos que tem como missão o apoio e aconselhamento do Conselho de 
Administração, sobre todas as matérias relativas à gestão de riscos corporativos, 
assegurando a supervisão neste domínio.
 
Em 2017, o Comité de Gestão de Riscos Corporativos aprovou a implementação 
de uma Framework de Gestão de Riscos Corporativos que define o conjunto de 
elementos que fornecem os fundamentos e disposições organizacionais, para 
conceber, implementar, monitorizar, rever e melhorar continuamente a gestão 
do risco na INCM. A Framework tem como objetivo:

• Promover a criação de valor da gestão de risco assegurando que as tomadas de 
decisão consideram a informação de risco pertinente e os princípios da gestão 
de risco se encontram alinhados com a missão e estratégia da INCM;
• Promover uma cultura de gestão de risco onde são privilegiadas medidas 
preventivas para assegurar o cumprimento de objetivos; 
• Assegurar a consciencialização dos intervenientes através da identificação das 
funções e responsabilidades na Estrutura de Gestão de Riscos Corporativos e 
respetiva formação e sensibilização;
• Promover a partilha e o reúso da informação de risco nos diferentes contextos 
da INCM através da definição de referenciais transversais à organização;
• Assegurar a conformidade do processo de gestão de risco com requisitos 
externos (normativos, legais, etc.) e internos.

Os principais objetivos para a Gestão de Riscos Corporativos são estabelecidos 
em concordância com os objetivos estratégicos da INCM, através da definição 
das categorias de risco que se desejam ver abordadas sendo uma das categorias 
a da prevenção e combate à corrupção e infrações conexas.

O processo de gestão de risco implementado na INCM é baseado nas orientações 
da ISO31000:2009 e estabelece um conjunto de atividades (representadas na 
Figura 1) para a eficiente gestão de riscos na organização.

5. Gestão de Risco

5.1. Objetivos da Gestão 
de Risco

5.2. Processo de Gestão 
de Risco

mailto:etica@incm.pt
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Comunicação e consulta

Estabelecimento 
do Referencial

Identificação 
do Risco

Análise 
do Risco

Avaliação 
do Risco

Tratamento
 do Risco

Monitorização e Revisão

O estabelecimento do referencial consiste na definição do âmbito onde a 
gestão de risco será implementada. Para o presente Plano de Gestão de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas foi estabelecido uma identificação de riscos 
orientada aos processos e atividades identificados no Sistema Integrado de 
Gestão (SIG) da INCM (reproduzidos no anexo II).

A identificação de riscos consiste na descrição do risco através da identificação 
de eventos suscetíveis de afetar o cumprimento dos objetivos da organização, 
as possíveis causas que podem levar à materialização do evento e as possíveis 
consequências caso este se manifeste.
Adicionalmente, os riscos identificados são categorizados de acordo com a sua 
descrição. Para o presente plano foram consideradas as seguintes categorias de 
risco:

• Risco de abuso de direitos, relacionado com o risco de efetuar operações 
sem a devida autorização o que pode indiciar um crime de tráfico de influência, 
abuso de poder ou de participação económica em negócio;
• Risco de divulgação de informação, que pode indicar um crime de violação 
de segredo por funcionário;
• Risco de falha humana, que pode, caso a falha seja intencional, indiciar um 
crime de recebimento indevido de vantagem;
• Risco de indisponibilidade de informação para a correta execução do 
processo o que pode indiciar um crime de concussão;
• Risco de integridade de informação comprometida relacionado com 
informação errada ou manipulada de forma intencional, ou sem autorização, 
o que pode indiciar um crime de recebimento indevido de vantagem ou 
participação económica em negócio;
• Risco de recuperação de produtos ou matérias-primas para destruição 
relacionado com a utilização abusiva de produtos ou matérias-primas destinados 
à destruição o que pode indiciar um crime de recebimento indevido de vantagem, 
ou peculato; 
• Risco de extravio de bens relacionado com o extravio de ativos da organização 
o que pode indicar um risco de peculato ou peculato de uso.

A análise de riscos quantifica-os em termos de probabilidade e impacto, sendo-
lhes atribuído um nível de risco, resultante da combinação de ambos os termos. 

Figura 1.
Processo de Gestão de Risco 
Corporativo

O impacto do risco de corrupção e infrações conexas é estimado tendo em conta 
o impacto regulamentar. 

Probabilidade Definição

Esperado (5) É esperado que o evento ocorra.

Muito Provável (4) O evento pode ocorrer na maioria das circunstâncias.

Provável (3) O evento irá provavelmente ocorrer.

Não Provável (2) O evento não é provável, mas pode ocorrer.

Raro (1) É estimado que o evento ocorre apenas em circunstâncias 
excecionais.

Impacto 
Regulamentar

Definição

Severo (5) Incumprimento legal resultante em graves penalizações.

Elevado (4) Incumprimento legal resultante em investigação por parte 
das autoridades.

Moderado (3) Atividade ou rotina em incumprimento legal.

Baixo (2) Ato isolado em incumprimento legal.

Insignificante (1) Perigo de incorrer em incumprimento legal

A avaliação dos riscos calcula o nível de risco associado a cada risco de forma 
a priorizar a necessidade de tratamento. Para níveis de risco não aceitáveis 
foram identificados os controlos a serem implementados de modo a reduzir os 
riscos. De acordo com o nível de risco, os riscos podem ser aceites, evitados 
mediante eliminação da causa ou atividade, transferidos para outra organização 
ou individuo, ou mitigados reduzindo a probabilidade ou impacto dos mesmos.

Nível do Risco Critério de Risco

Muito Alto (20-25) Ação imediata deve ser tomada de forma a reduzir o risco.

Alto (15-19) Devem ser alocados esforços para reduzir o risco logo que 
possível.

Moderado (10-14) Risco deve ser mitigado. Eficácia dos controlos deve ser 
monitorizada.

Baixo (5-9) Risco pode ser aceite. Controlo do risco deve ser efetuado 
com base numa análise custo/benefício.

Muito Baixo (1-4) Risco não representa uma ameaça para a organização. Deve 
ser monitorizado de forma a garantir que não se altera. 

O tratamento dos riscos consiste no planeamento e implementação dos 
controlos, anteriormente identificados. Durante esta atividade, os donos do risco 
monitorizaram a implementação e eficácia dos controlos, de modo a inferir se 
os mesmos levaram à redução do nível de risco. Os controlos definidos podem 
estar planeados, em progresso ou implementados. Após o tratamento dos 
riscos é calculado o risco residual que consiste em estimar o nível do risco após 
a implementação dos controlos. A eficácia dos controlos é medida através da 
comparação do risco inerente (risco sem controlos) com o risco residual.
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Para garantir que as partes interessadas entendem e conseguem utilizar 
a informação de risco, é essencial que as atividades de risco envolvam a 
comunicação e consulta constante com essas partes. Neste sentido, cabe 
ao CRO produzir relatórios de risco que incluem toda a informação possível 
e necessária, estruturada e apresentada de acordo com as preocupações e 
necessidades dos destinatários. O capitulo 6 apresenta um relatório de riscos de 
corrupção e infrações conexas.

A monitorização e revisão da gestão de riscos envolve a verificação, periódica 
ou idealmente contínua, da informação de risco. À data do presente plano (Março 
de 2018) a ultima revisão da informação de risco foi efetuada em fevereiro de 
2018 e permitiu avaliar os riscos existentes em diversos contextos de acordo com 
a nova Framework de Gestão de Risco Corporativos em vigor desde final de 2017. 
A revisão permitiu:

• Uma reavaliação dos processos e atividades da organização com o objetivo de 
identificar novos riscos, ou reavaliar riscos existentes;
• Uma reavaliação dos riscos existentes de forma a assegura uma melhor 
descrição dos mesmos através dos elementos de causa e consequência;
• A melhoria do processo de análise e avaliação de risco com a introdução das 
métricas de probabilidade e impacto;
• A melhoria do processo de comunicação com a introdução dos relatórios de 
risco corporativo que apresentam a informação de risco de forma estruturada e 
sucinta.

O presente Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
identifica um total de 80 riscos categorizados de acordo com uma classificação 
de riscos que podem indiciar crimes de corrupção ou infrações conexas. A 
Figura 2 apresenta a distribuição de riscos por categorias identificadas. 
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Os riscos identificados apresentam diferentes estratégias de tratamento sendo 
que 91% foram selecionados para mitigação sendo que dos mesmos 74% já se 
encontram mitigados. 
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No que diz respeito à eficácia dos controlos implementados estes permitem 
reduzir o nível de risco significativamente sendo que os riscos após tratamento 
estão maioritariamente estimados (61%) como “muito baixo”, estando apenas 
1% dos riscos identificados como “moderado” e não sendo possível identificar 

6. Relatório de Riscos 
de Corrupção e 
Infrações Conexas

Figura 2
Distribuição de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas por Categorias 
de Risco

Figura 3
Estratégias de Tratamento de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas

Figura 4
Estado dos Controlos de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas
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nenhum risco “alto” ou “muito alto”. A Figura 5 ilustra a distribuição do nível de 
risco inerente e residual dos riscos de corrupção e infrações conexas. 
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Por fim, o presente relatório calcula o indicador de desempenho da gestão de 
riscos de corrupção e infrações conexas através da seguinte formula:

Nível de Risco Total
Indicador de Desempenho da Gestão de Riscos = 

Nível de Risco Máximo

O indicador depende de dois fatores calculados da seguinte forma:

Nível de Risco Total = ∑ Nível de Risco

Nível de Risco Máximo = Número de Riscos µ Nível Máximo de Risco

Considerando que o nível máximo de risco de acordo com a escala definida 
para avaliação de risco é 25 e foram identificados 80 riscos o nível de risco 
máximo apresenta-se como 2000 (25*80). Assim, na tabela abaixo apresenta-se 

Figura 5
Distribuição de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas por Nível de Risco e 
Nível de Risco Residual

o risco global de corrupção e infrações conexas assim como o risco nas diversas 
categorias identificadas. O indicador permite concluir que, com as medidas de 
tratamento de risco implementadas, o risco de corrupção e infrações conexas na 
INCM é “muito baixo” não havendo pontos fracos relevantes a melhorar. 
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Os riscos identificados e usados para o presente relatório encontram descritos 
no Anexo III.
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Anexo I 
Estrutura Orgânica ÓRGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA 
GERAL

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

ROC/SROC CONSELHO 
FISCAL

ÓRGÃOS CONSULTIVOS COMITÉS

CONSELHO
EDITORIAL

CONSELHO 
NUMISMÁTICO

CONSELHO 
DO SISTEMA 
INTEGRADO 
DE GESTÃO

ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL

OPERAÇÕES EFICIÊNCIA
INTERNA

INOVAÇÃO NOVOS PRODUTOS

ÉTICA IGUALDADE 
DE GÉNERO

SUSTENTABILIDADE SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

GESTÃO DE RISCOS 
CORPORATIVOS
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADES DE NEGÓCIO M&B

Museu e Biblioteca

UCO UPB UGF UMD

Unidade 
de Contrastarias

Unidade 
de Publicações

Unidade Gráfica Unidade de Moeda

FUNÇÕES DE SUPORTE FUNÇÕES CENTRO CORPORATIVO

DSA DFI DmE DPC DAI CISO DPI

Direção de Segurança 
e  Apoio Geral

Direção Financeira Direção 
de Manutenção 
e Engenharia

Direção 
de Planeamento 
e Controlo de Gestão

Direção de Auditoria 
Interna

Coordenador 
de Segurança 
de Informação

Direção de Programas 
e Investimentos

DRH DCM DJU

Direção de Recursos  
Humanos

Direção Comercial 
e Marketing

Direção de Serviços 
Jurídicos

DSI DCP SLG

Direção de Sistemas 
de Informação

Direção de Compras Serviço de Logística

sor sli

Serviço de Obras 
e Reabilitação 
de Edifícios

Serviço de Laboratório 
Industrial
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ID Descrição Responsável

PA 01 Recursos Humanos DRH
PA 02 Compras DCP
PA 03 Manutenção de Equipamentos e Infraestruturas Fabris DME
PA 04 Gestão de Equipamentos de Monitorização e Medição SLI
PA 05 Implementação e Manutenção de Sistemas e Aplicações DSI
PA 06 Logística SLG
PA 07 Segurança Física DSA
PA 08 Regras de Segurança Informática DSI
PA 09 Auditoria Interna DAI
PA 10 Gestão dos Riscos de Segurança da Informação CISO
PA 11 Comercial e Marketing DCM
PA 12 Direção dos Serviços Jurídicos DJU
PA 13 Planeamento e Controlo de Gestão DPC
PA 14 Obras e Contratos de Manutenção DSA
PA 15 Serviços Gerais DSA
PA 16 Segurança da Informação CISO
PA 17 Project Management Office DPI
PA 18 Gestão de Riscos Corporativos DPC
PA 19 Direção Financeira DFI

ID Descrição Responsável
PN 01 Comercialização Produtos Gráficos DCM
PN 02 Divisão Comercial da Moeda DCM
PN 03 Produção de Moeda e Produtos Metálicos UMD
PN 04 Fabrico de Produtos Gráficos UGF
PN 05 Conceção e Desenvolvimento dos Produtos Gráficos e Pro-

dutos Metálicos
DCM

PN 07 Publicações Oficiais UPB
PN 08 Lojas e Distribuição DCM
PN 09 Edição de Livros UPB
PN 11 Unidade das Contrastarias UCO

 

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R1 Abuso de Direitos Favorecimento de candida-
to em processo de recruta-
mento

Divulgação de infor-
mação confidencial a 
candidato
Sobreavaliação do 
candidato

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DRH

Anexo II 
Processos

PROCESSOS DE APOIO

PROCESSOS DE NEGÓCIO

Anexo III 
Identificação de 
Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas

PA 01 
RECURSOS HUMANOS

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R2 Divulgação de Informa-
ção Confidencial

Divulgação de dados pes-
soais de colaboradores

Ação deliberada para 
proveito próprio

Confidencialidade 
da informação 
comprometida

DRH

R3 Indisponibilidade da 
informação

Colaborador a termo inte-
grado nos quadros indevi-
damente

Desconhecimento do 
fim de prazo de con-
trato a termo

Aumento de custos 
com pessoal

DRH

R4 Integridade da Informa-
ção Comprometida

Manipulação de informa-
ção ou utilização em fraude 
de serviços sociais

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DRH

R5 Manipulação da informa-
ção salarial

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DRH

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R6 Abuso de Direitos Seleção de fornecedor não 
tendo como critério as 
melhores condições

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DCP

R7 Aquisição de bens/serviços 
não decorrer de necessida-
des reais

Ação deliberada para 
proveito próprio

Perda financeira DCP

R8 Aquisição de bens/serviços 
para proveito próprios

Aquisições com re-
gisto direto de fatura 
na DFI

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DFI

R9 Pagamento de bens/servi-
ços indevida

Bens/serviços não 
conformes com re-
quisitos 
Bens/serviços não 
entregues

Perda financeira DFI

R10 Indisponibilidade da 
informação

Processo de aquisição com 
informação incompleta 
(escolha de fornecedor, so-
licitação de cotação, análise 
de propostas, etc.)

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DCP

R11 Inexistência de formaliza-
ção atempada de contratos 
entre as partes detalhando 
as condições de forneci-
mento dos bens/serviços.

Questões operacio-
nais decorrentes de 
necessidades urgen-
tes

Incumprimento 
de requisitos esta-
belecidos entre as 
partes

DJU

R12 Formalização do processo 
de compra após aquisição

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DCP

PA 02 
Compras
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ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R13 Abuso de Direitos Aquisição de serviços/ma-
teriais desnecessários

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DME

R14 Acesso remoto a máquinas 
produtivas por fornecedores

Necessidade opera-
cional de conceder 
acesso remoto limita-
do a fornecedores

Dano nos produtos 
de segurança e/ou 
nas máquinas pro-
dutivas

DSI

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R15 Integridade da Informa-
ção Comprometida

Manipulação de ensaios 
laboratoriais para seleção 
de fornecedor

Ação deliberada para 
proveito próprio

Processo concor-
rencial comprome-
tido

SLI

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R16 Abuso de Direitos Pedido de password por 
colaborador não autorizado

Ação deliberada para 
proveito próprio

Acesso não auto-
rizado a posto de 
trabalho

DSI

R17 Instalação de programas 
não-autorizados pela equi-
pa SC

Incumprimento das 
regras internas esta-
belecidas

Segurança lógica 
comprometida

DSI

R18 Equipa de SC utilizar pri-
vilégios e aplicações de 
administração para acessos 
não autorizados

Acesso não autorizado Acesso indevido a 
informação confi-
dencial 
Acesso indevido a 
equipamentos

DSI

R19 Equipa de SC aceder fisica-
mente a equipamentos com 
informação confidencial

Comportamento dolo-
so premeditado

Acesso indevido a 
informação confi-
dencial 
Acesso indevido a 
equipamentos

DSI

PA 03  
MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E 
INFRAESTRUTURAS FABRIS

PA 04  
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE MONITORIZAÇÃO E 
MEDIÇÃO

PA 05  
IMPLEMENTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
E APLICAÇÕES

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R20 Extravio de bens Extravio de material valo-
rizado

Inexistência de 
CCTV na generali-
dade do espaço de 
logística

Perda financeira DSA

R21 Envio de produtos para 
locais onde não é possível 
efetuar entregas seguras

Falha de informação 
aquando da elabora-
ção de contratos

Incapacidade de 
efetuar entrega 
segura

SLG

R22 Extravio de unidades de 
produto acabado na expe-
dição

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

SLG

R23 Falha Humana Erros na conferência de 
material rececionado

Falha humana na 
contagem de material

Registo errado de 
quantidade em 
SAP

SLG

R24 Integridade da Informa-
ção Comprometida

Guias de remessas com 
informação errada ou in-
completa

Falta de dados por 
parte do fornecedor

Material em espera DCP

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R25 Abuso de Direitos Acesso indevido ao Data-
Center

Acesso ao DataCen-
ter sem autorização 
prévia

Acesso indevido a 
informação confi-
dencial 
Acesso indevido a 
equipamentos

DSI

R26 Falha Humana Passagem a produção de 
código defeituoso

Engano do colabo-
rador

Existência de al-
gum erro no códi-
go que pode levar 
a uma paragem na 
produção

DSI

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do 
risco

R27 Indisponibilidade da 
informação

Inexistência, ou existência 
deficiente, de estimativas 
de custo para a realização 
das obras/manutenção.

Ação deliberada para 
proveito próprio

Derrapagem ou 
aumento de custos 
planeados

SOR

PA 06  
LOGÍSTICA

PA 08  
REGRAS DE SEGURANÇA 
INFORMÁTICA

PA 14  
OBRAS E MANUTENÇÃO
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ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do 
risco

R28 Integridade da Informa-
ção Comprometida

Faturação indevida de ma-
nutenção e obras

Sobreavaliação das 
medições dos traba-
lhos 
Indução em erro da 
avaliação final da 
obra/manutenção 
Cobrança de traba-
lhos a mais

Derrapagem ou 
aumento de custos 
planeados

SOR

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R29 Extravio de Bens Extravio de informação do 
Arquivo Intermédio

Ação deliberada para 
proveito próprio

Informação con-
fidencial compro-
metida

DSA

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R30 Divulgação de Informa-
ção Confidencial

Divulgação de informação 
confidencial

Acesso a informação 
confidencial neces-
sário para o exercício 
das funções

Segurança compro-
metida

CISO

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R31 Extravio de Bens Desvio de fundos guarda-
dos na casa forte

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DFI

R32 Desvio de fundos através 
de pagamentos e/u recebi-
mentos diferentes da dívida 
apurada (fornecedores/
clientes)

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DFI

R33 Utilização ou apropriação 
indevida de bens nomeada-
mente para fins privados

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DFI

R34 Desafetação indevida de 
bens para proveito próprio

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DFI

R35 Recuperação de Produ-
tos ou Matérias-Primas 
para Destruição

Recuperação de bens aba-
tidos

Ação deliberada para 
proveito próprio

Corrupção e Infra-
ções Conexas

DFI

PA 15  
SERVIÇOS GERAIS

PA 16  
SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

PA 19 
DIREÇÃO FINANCEIRA

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R36 Abuso de Direitos Fornecimento de produtos 
a cliente não autorizado

Fornecimento de 
produtos a clientes 
não autorizados a ter 
acesso a esses pro-
dutos

Utilização abusiva 
de produtos de 
segurança

DCM

R37 Produção de espécimes 
sem o conhecimento e au-
torização prévia do cliente

Inexistência/ incum-
primento de proce-
dimentos internos 
relativos à produção 
e distribuição de 
espécimes

Circulação de pro-
dutos sem controlo 
por parte do dono 
do produto

UGF

R38 Divulgação de Informa-
ção Confidencial

Divulgação de informação 
confidencial do cliente

Acesso indevido a 
troca de emails com 
cliente 
Ação deliberada para 
proveito próprio

Confidencialidade 
da informação 
comprometida

DCM

R39 Divulgação de informação 
confidencial de dados co-
merciais

Acesso a dados co-
merciais por pessoas 
não autorizadas

Perda de negócio DCM

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R40 Divulgação de Informa-
ção Confidencial

Divulgação externa e abu-
siva de informação do Mint 
Directors Working Group

Erro humano ou ação 
deliberada

Quebra de confi-
dencialidade de 
informação

UMD

R41 Divulgação externa e abu-
siva de informação interna 
necessária ao fabrico

Erro humano Quebra de confi-
dencialidade de 
informação

UMD

R42 Extravio de Bens Desaparecimento de inven-
tários

Roubo ou extravio Incapacidade de 
produzir de acordo 
com as necessi-
dades

DSA

R43 Falha Humana Erro na definição de espe-
cificações de produtos

Falha humana Produtos finais 
com especificações 
erradas

UMD

R44 Moedas correntes produzi-
das com defeito

Falha humana Entrada em circu-
lação de material 
defeituoso

UMD

R45 Moedas de acabamento 
especial produzidas com 
defeito

Falha humana Entrada em circu-
lação de material 
defeituoso

UMD

Pn 01  
COMERCIALIZAÇÃO 
PRODUTOS GRÁFICOS

PN 03  
PRODUÇÃO DE MOEDA E 
PRODUTOS METÁLICOS



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2018 página 27página 26 INCM Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. 

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R46 Indisponibilidade da 
Informação

Falta de ordens de produ-
ção

Atraso motivado por 
falta de informação

Informação in-
disponível, com 
riscos de produção 
desadequada às 
necessidades

UMD

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R47 Abuso de direitos Emitir ordens de produção 
com base em requisições 
realizadas por alguém que 
não tem autorização para 
o fazer

Incumprimento do 
Código de Ética e de 
Conduta

Fabrico de produ-
tos não autorizados

UGF

R48 Dar instruções para avan-
çar com produção sem 
evidências da devida apro-
vação

Incumprimento dos 
procedimentos inter-
nos estabelecidos

Fabrico de produ-
tos não autorizados

UGF

R49 Testes realizados na produ-
ção sem evidências da de-
vida aprovação, por alguém 
que não tem autorização 
para o fazer (ex. solicitador 
do teste)

Incumprimento dos 
procedimentos inter-
nos estabelecidos e/
ou incumprimento do 
Código de Ética e de 
Conduta

Utilização/ocu-
pação indevida 
das máquinas 
produtivas para a 
realização de testes 
não autorizados e 
ausência de ras-
treabilidade dos 
materiais de segu-
rança utilizados

UGF

R50 Iniciar o processo de im-
pressão sem a aprovação 
da folha de referência

Incumprimento dos 
procedimentos inter-
nos estabelecidos

Fabrico de produ-
tos não autorizados

UGF

R51 Alteração indevida dos 
parâmetros das máquinas 
produtivas

Alteração dos parâ-
metros das máquinas 
produtos sem autori-
zação prévia

Dano nos produtos 
de segurança e/ou 
nas máquinas pro-
dutivas

DME

R52 Utilização indevida de 
materiais de segurança, por 
pessoas não autorizadas

Chapas deixadas no 
interior da máquina, 
quando não estão em 
utilização

Produção indevida 
por pessoas não 
autorizadas

UGF

R53 Acesso indevido a máqui-
nas produtivas legacy

Máquinas sem con-
trolo de acessos ou 
sem possibilidade de 
alterar password

Dano nos produtos 
de segurança e/ou 
nas máquinas pro-
dutivas

DME

R54 Venda indevida de equipa-
mento produtivo

Procedimento de 
venda não considera 
requisitos de segu-
rança

Utilização abusiva 
de equipamentos 
de produção

DSA

Pn 04  
FABRICO DE PRODUTOS 
GRÁFICOS

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R55 Divulgação de Informa-
ção Confidencial

Divulgação de informação 
confidencial

Acesso a informação 
confidencial neces-
sário para o exercício 
das funções

Informação con-
fidencial exposta 
(informação dos 
cidadãos ou até 
mesmo do código 
de produção)

DSI

R56 Extravio de Bens Desaparecimento de pas-
saportes não personaliza-
dos (componente física e 
lógica)

Inexistência de local 
reservado para arma-
zenagem de produtos 
de segurança e/ou 
passaportes não in-
ventariados no Aca-
bamento

Utilização inde-
vida de produtos 
de segurança, por 
pessoas não auto-
rizadas

UGF

R57 Desaparecimento de pas-
saportes personalizados 
(componente física e ló-
gica)

Inexistência de local 
reservado para arma-
zenagem de produtos 
de segurança e/ou 
passaportes não in-
ventariados no Aca-
bamento

Utilização inde-
vida de produtos 
de segurança, por 
pessoas não auto-
rizadas

UGF

R58 Falha Humana Orçamentar produto com 
erro de quantidade de ma-
teriais ou fora das especifi-
cações do cliente

Erro humano na exe-
cução

Trabalho desneces-
sário e perdas de 
tempo na execução 
de novo orçamento

UGF

R59 Requisitar internamente e 
liberar pedido de compra 
de matéria-prima com ca-
racterísticas erradas

Erro humano na exe-
cução

Fabrico de produto 
não conforme

UGF

R60 Gravação incorreta da ma-
triz de impressão (chapa 
ou película), detetada nas 
etapas a jusante

Erro humano na exe-
cução

Fabrico de produto 
não conforme

UGF

R61 Recuperação de Produ-
tos ou Matérias-Primas 
para Destruição

Falha no processo de des-
truição e de destino de 
tintas de segurança a inuti-
lizar (ex. restos de tinta ou 
tintas obsoletas)

Erro humano na exe-
cução

Utilização indevida 
de tintas de segu-
rança por pessoas 
não autorizadas e/
ou eliminação in-
devida de resíduos 
perigosos com 
impacto ambiental

UGF

R62 Falha no processo de 
destruição de materiais 
gráficos com elementos de 
segurança a inutilizar

Inexistência de méto-
do de destruição e/ou 
controlo quantitativo 
para materiais grá-
ficos de segurança 
a inutilizar (formato 
Folha)

Acesso e/ou utili-
zação indevida de 
materiais gráficos 
de segurança, por 
pessoas não auto-
rizadas

UGF
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ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R63 Recuperação de Produ-
tos ou Matérias-Primas 
para Destruição

Falha no processo de 
destruição de materiais 
gráficos com elementos de 
segurança a inutilizar (ex. 
chapas de impressão), e/
ou sem registo quantitativo 
feito previamente

Inexistência de méto-
do de destruição e/ou 
controlo quantitativo 
para materiais de 
segurança a inutili-
zar (como chapas de 
impressão)

Acesso e/ou utili-
zação indevida de 
informação sensí-
vel disponível em 
materiais de segu-
rança, por pessoas 
não autorizadas

UGF

R64 Falha no processo de 
destruição de material 
holográfico a inutilizar (ex. 
refugo de DOVID estam-
pado em overlay, excedente 
de DOVID), e/ou sem 
registo quantitativo feito 
previamente

Inexistência de méto-
do de destruição para 
material holográfico

Acesso e/ou utili-
zação indevida de 
informação sensí-
vel disponível em 
material holográfi-
co, por pessoas não 
autorizadas

UGF

R65 Falha no processo de 
destruição de cartões po-
liméricos (PC/PVC) com 
elementos de segurança a 
inutilizar, e/ou sem registo 
quantitativo feito previa-
mente

Inexistência de méto-
do de destruição e/ou 
controlo quantitativo 
para cartões polimé-
ricos a inutilizar (per-
sonalizados ou não)

Acesso e/ou utili-
zação indevida de 
produtos gráficos 
de segurança, por 
pessoas não auto-
rizadas

UGF

R66 Falha no processo de des-
truição de passaportes com 
elementos de segurança a 
inutilizar, e/ou sem registo 
quantitativo feito previa-
mente

Inexistência de méto-
do de destruição e/ou 
controlo quantitativo 
para passaportes 
não personalizados a 
inutilizar (eletrónicos 
ou não)

Acesso e/ou utili-
zação indevida de 
produtos gráficos 
de segurança, por 
pessoas não auto-
rizadas

UGF

R67 Falha no processo de des-
truição de passaportes com 
elementos de segurança a 
inutilizar, e/ou sem registo 
quantitativo feito previa-
mente

Inexistência de méto-
do de destruição e/ou 
controlo quantitativo 
para passaportes 
eletrónicos personali-
zados a inutilizar

Acesso e/ou utili-
zação indevida de 
produtos gráficos 
de segurança, por 
pessoas não auto-
rizadas

UGF

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R68 Divulgação de informa-
ção Confidencial

Divulgação da informação 
confidencial

Divulgação da infor-
mação confidencial 
por colaborador

Grave dano para a 
reputação

UPB

R69 Falha Humana Produção involuntária de 
erros nos atos

Ação involuntário na 
edição

Dano na reputação  
(+ grave se for um 
ato legislativo)

UPB

Pn 07  
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R70 Extravio de Bens Extravio de produtos/
valores

Furto por funcionário 
no expediente

Perda do produto/
valores

DCM

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R71 Falha Humana Publicação com erro de 
edição

Erro humano Produto disponibi-
lizado c/defeito

UPB

ID Categoria Evento Causa Consequência Dono 
do risco

R72 Abuso de Direitos Atribuição de licença in-
devida

Ação deliberada para 
proveito próprio 
Erro humano

Incumprimento 
legal

UCO

R73 Divulgação da Informa-
ção Confidencial

Divulgação de elementos 
confidenciais de marcas

Ação deliberada para 
proveito próprio

Segurança da 
marcação compro-
metida

UCO

R74 Extravio de Bens Extravio de peças preciosas Falta de uniformiza-
ção nos procedimen-
tos de segurança das 
contrastarias

Indemnização 
financeira 
Dano Reputacional

UCO

R75 Extravio de punção Ação deliberada para 
proveito próprio

Marcação de peças 
indevida com mar-
cas oficiais

UCO

R76 Roubo de Punção em 
serviço de marcação ao 
domicilio

Transporte de pun-
ções durante serviço

Marcação de peças 
indevida com mar-
cas oficiais

UCO

R77 Falha Humana Peças danificadas Erro da técnica de 
marcação

Má qualidade do 
serviço 
Indemnização 
financeira

UCO

R78 Punção oficial incorreta Utilização do punção 
incorreta (erro hu-
mano)

Má qualidade do 
serviço 
Indemnização 
financeira

UCO

R79 Marcação de marcas de res-
ponsabilidades incorretas

Utilização do punção 
incorreta (erro hu-
mano)

Má qualidade do 
serviço 
Indemnização 
financeira

UCO

R80 Recuperação de Produ-
tos ou Matérias-Primas 
para Destruição

Recuperação de ferros de 
punção arrasados

Ação deliberada para 
proveito próprio

Marcação de peças 
indevida com mar-
cas oficiais

UCO

Pn 08  
LOJAS E DISTRIBUIÇÃO

Pn 09  
EDIÇÃO DE LIVROS

Pn 11  
UNIDADE DAS 
CONTRASTARIAS
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Anexo IV 
Avaliação de Riscos de 
Corrupção e Infrações 
Conexas

PA 01  
RECURSOS HUMANOS

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R1 Favorecimento de candidato em 
processo de recrutamento

3 4 12 (M) Perfil de competências para função 
Processo concorrencial 
Definição de fases de seleção 
Aprovação superior de resultados

(I) 2 4 8

R2 Divulgação de dados pessoais de 
colaboradores

2 3 6 (M) Declaração de confidencialidade 
NDA

(I) 1 3 3

R3 Colaborador a termo integrado nos 
quadros indevidamente

2 3 6 (M) Relatório mensal de trabalhadores com contrato a 
termo e data da próxima renovação

(I) 1 3 3

R4 Manipulação de informação ou 
utilização em fraude de serviços 
sociais

2 4 8 (M) Assinatura de credenciais e de termos de responsa-
bilidade 
Segregação de funções 
NAP dos refeitórios

(I) 1 4 4

R5 Manipulação da informação salarial 2 4 8 (M) Segregação de funções 
Comparação e verificação de totais das folhas sala-
riais

(I) 1 4 4

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PA 02  
Compras

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R6 Seleção de fornecedor não tendo 
como critério as melhores condições

2 4 8 (M) Regulamento de Aquisições em conjugação com 
CCP 
Existência de mapas comparativos das propostas 
recebidas.

(I) 1 4 4

R7 Aquisição de bens/serviços não 
decorrer de necessidades reais

2 3 6 (M) Segregação de funções lógicas durante o processo 
de compra 
Sistema de compras (SAP) com registo de evidên-
cias e ações durante processo de compra

(I) 1 3 3

R8 Aquisição de bens/serviços para 
proveito próprios

3 3 9 (M) Funções de pedido e aprovação segregadas 
Controlo de processo e competências por Sistema 
Informático de Gestão

(I) 2 3 6

R9 Pagamento de bens/serviços inde-
vida

2 4 8 (M) Registo de aprovação de pagamentos em sistema de 
compras (SAP)

(I) 1 4 4
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ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R10 Processo de aquisição com informa-
ção incompleta (escolha de fornece-
dor, solicitação de cotação, análise 
de propostas, etc.)

2 3 6 (M) Sistema de compras com registo e controlo de infor-
mação 
Plataforma Eletrónica Vortal

(I) 1 3 3

R11 Inexistência de formalização atem-
pada de contratos entre as partes 
detalhando as condições de forneci-
mento dos bens/serviços.

3 3 9 (A) -- (I) -- -- --

R12 Formalização do processo de com-
pra após aquisição

2 3 6 (M) Sistema de compras com registo e controlo de infor-
mação 
Plataforma Eletrónica Vortal

(I) 1 3 3

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PA 03  
MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E 
INFRAESTRUTURAS FABRIS

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R13 Aquisição de serviços/materiais 
desnecessários

2 3 6 (M) Sistema de compras com registo e controlo de infor-
mação 
Plataforma Eletrónica Vortal 
Funções de pedido e aprovação segregadas 
Controlo e monitorização DFI

(I) 1 3 3

R14 Acesso remoto a máquinas produti-
vas por fornecedores

2 4 8 (M) Registos e audit log de acesso remoto (RGQ1114) (P) -- -- --

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PA 04  
GESTAO DE EQUIPAMENTOS 
DE MONITORIZACAO E 
MEDICAO

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R15 Manipulação de ensaios laborato-
riais para seleção de fornecedor

2 4 8 (M) Ensaios interlaboratoriais (I) 1 4 4

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.
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PA 05  
 IMPLEMENTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
E APLICAÇÕES

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R16 Pedido de password por colaborador não 
autorizado

2 3 6 (M) Sistema de autenticação de utilizador que faz o pedido (P) -- -- --

R17 Instalação de programas não-autorizados 
pela equipa SC

3 3 9 (T) Contrato de prestação de serviços estabelece penali-
dades para situações de incumprimento

-- -- -- --

R18 Equipa de SC utilizar privilégios e aplica-
ções de administração para acessos não 
autorizados

3 4 12 (M) Controlar via Firewall os acessos e selecionar nova 
aplicação de suporte remoto.

(P) -- -- --

R19 Equipa de SC aceder fisicamente a equi-
pamentos com informação confidencial

3 4 12 (T) Contrato de prestação de serviços estabelece penali-
dades para situações de incumprimento

-- -- -- --

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PA 06  
LOGÍSTICA

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R20 Extravio de material valorizado 3 4 12 (M) Sistema de Controlo de Acesso 
Código de Ética e Conduta INCM 
Verificação anual de registo criminal 
Contagens Físicas de Inventários

(I) 2 4 8

R21 Envio de produtos para locais onde não 
é possível efetuar entregas seguras

2 2 4 (M) Existem especificações dos clientes com indicação 
dos locais onde podem ser efetuadas entregas seguras. 
Estas especificações são lançadas em SAP para impe-
dir produção de produtos para estes locais

(I) 1 2 2

R22 Extravio de unidades de produto acaba-
do na expedição

2 4 8 (M) Existem sempre no mínimo 2 pessoas no local; 
Etiqueta colocada no local de abertura do envelope; 
É pedido registo criminal dos colaboradores  
na admissão.

(I) 1 4 4

R23 Erros na conferência de material rece-
cionado

3 1 3 (M) Conferências periódicas de existências realizadas pela 
DAI

(I) 2 1 2

R24 Guias de remessas com informação 
errada ou incompleta

3 3 9 (A) -- -- -- -- --

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.
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PA 14  
OBRAS E MANUTENÇÃO

 PA 08  
REGRAS DE SEGURANÇA 
INFORMÁTICA

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R25 Acesso indevido ao DataCenter 2 4 8 (M) Equipamentos em Datacenter com acesso restrito por 
cartão e autenticação biométrica;  
Obrigatório estarem presentes dois colaboradores.  
Fechados em bastidores com dupla autenticação bio-
métrica.

(I) 1 4 4

R26 Passagem a produção de código defei-
tuoso

2 2 4 (M) Reverificação dos códigos antes de seres colocados 
em produção

(I) 1 2 2

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R27
Inexistência, ou existência deficiente, de 
estimativas de custo para a realização 
das obras/manutenção.

2 2 4 (M)
Segregação de funções de pedido e aprovação 
Validação e monitorização da DCP (I) 1 2 2

R28
Faturação indevida de manutenção e 
obras

2 2 4 (M)
Relatório de fiscalização de obra 
Duplo controlo de verificação  
Aprovação superior

(I) 1 2 2

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PA 15  
SERVIÇOS GERAIS

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R29 Extravio de informação do Arquivo In-
termédio

3 4 12 (M) Acesso à informação condicionado, por prévia autori-
zação da direção dona do ativo, com identificação da 
informação a consultar.

(I) 2 4 8

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

 PA 16  
SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R30 Divulgação de informação confidencial 3 4 12 (M) Politica de Segurança de Informação (Mínimo de acesso) 
Revisão periódica de grupos de acesso e respetivas permissões 
Mecanismos de monitorização de acessos à informação 
Assinatura NDA a todos os colaboradores envolvidos 
Código de Ética e Conduta

(I) 2 4 8

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.
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ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R31 Desvio de fundos guardados na casa 
forte

3 4 12 (M) Inventário de fundos guardados 
Acesso com duplo controlo e registo

(I) 1 4 4

R32 Desvio de fundos através de pagamentos 
e/u recebimentos diferentes da dívida 
apurada (fornecedores/clientes)

2 4 8 (M) Circularização e reconciliação de saldos de contas de 
clientes e fornecedores. 
Segregação de funções entre quem processa e autoriza

(I) 1 4 4

R33 Utilização ou apropriação indevida de 
bens nomeadamente para fins privados

2 3 6 (M) Amostragem periódica de inventário 
Etiquetagem dos bens 
Relatório de inventário para cada UO

(I) 1 3 3

R34 Desafetação indevida de bens para pro-
veito próprio

2 3 6 (M) Segregação de funções entre quem pede e autoriza 
Desafetação sujeita a pareceres e aprovação superior

(I) 1 3 3

R35 Recuperação de bens abatidos 2 2 4 (M) Auto de Abate com confirmação de inutilização do 
bem

(I) 1 2 2

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PA 19  
SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

PN 01  
COMERCIALIZAçãO 
PRODUTOS GRáFiCOS

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R36 Fornecimento de produtos a cliente não 
autorizado

3 4 12 (M) Análise de cliente pré-contratual (I) 2 4 8

R37 Produção de espécimes sem o conheci-
mento e autorização prévia do cliente

4 3 12 (M) IT611 - Distribuição de Espécimes UGF (I) 3 3 9

R38 Divulgação de informação confidencial 
do cliente

2 4 8 (M) Planeada a implementação de um sistema online para 
receber dados do cliente;

(P) -- -- --

R39 Divulgação de informação confidencial 
de dados comerciais

2 3 6 (M) Acesso controlo à DCM|CGR (P) -- -- --

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PN 03  
PRODUçãO DE MOEDA 
E PRODUTOS METáLICOS

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R40 Divulgação externa e abusiva de infor-
mação do Mint Directors Working Group

3 3 9 (M) Acesso a informação do MDWG extremamente condi-
cionado e verificado em auditorias do BCE.

(I) 1 3 3

R41 Divulgação externa e abusiva de infor-
mação interna necessária ao fabrico

3 3 9 (M) Acesso a informação interna condicionado a quem 
precisa dela para as suas operações.

(I) 1 3 3

R42 Desaparecimento de inventários 3 3 9 (M) Controlo de acesso a instalações, materiais e informa-
ção apenas a quem necessita. Deteção de metais

(EP) 1 3 3

R43 Erro na definição de especificações de 
produtos

2 2 4 (M) Documentos são verificados por segunda pessoa (I) 1 2 2
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ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R44 Moedas correntes produzidas com de-
feito

3 2 6 (M) Definição e divulgação de especificações técnicas e 
de controlo claras, formação, controlo no processo e 
controlo final, formação e acompanhamento inicial de 
novos colaboradores, sensibilização e refrescamento 
periódico das especificidades do processo.

(I) 2 2 4

R45 Moedas de acabamento especial produzi-
das com defeito

3 1 3 (M) Definição e divulgação de especificações técnicas e 
de controlo claras, formação, controlo no processo e 
controlo final, formação e acompanhamento inicial de 
novos colaboradores, sensibilização e refrescamento 
periódico das especificidades do processo.

(I) 2 1 2

R46 Falta de ordens de produção 2 2 4 (M) Secções fabris solicitam ao PLN Ordem de Produção 
em falta e na impossibilidade de a receberem, confir-
mam dados relevantes antes de iniciar a produção.

(I) 1 2 2

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PN 04  
FABRICO DE PRODUTOS 
GRÁFICOS

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R47 Emitir ordens de produção com base em 
requisições realizadas por alguém que 
não tem autorização para o fazer

2 3 6 (M) Pedidos efetuados por email e/ou em sistema SAP 
Cada utilizador tem perfil em SAP com autorizações 
para transações específicas

(I) 1 3 3

R48 Dar instruções para avançar com produ-
ção sem evidências da devida aprovação

3 3 9 (M) Pedidos efetuados em SAP com base em característi-
cas vindas do cliente interno
Análise comparativa entre o orçamentado e o adjudicado
Desenvolvimento de Competências: plano de formação/
aptidão, treino e rotatividade (em desenvolvimento)

(I) 2 3 6

R49 Testes realizados na produção sem evi-
dências da devida aprovação, por alguém 
que não tem autorização para o fazer (ex. 
solicitador do teste)

4 3 12 (M) Após aprovação da UGF, é aberta uma OP em sistema 
para a realização de cada teste solicitado

(I) 3 3 9

R50 Iniciar o processo de impressão sem a 
aprovação da folha de referência

2 4 8 (M) IT 582 - Produção de Cartões Poliméricos 
IT 615 - Produção de Passaportes 
PGQ 103 - Plano de Inspeção Cartões Poliméricos 
PGQ 105 - Plano de Inspeção Passaporte

(I) 1 4 4

R51 Alteração indevida dos parâmetros das 
máquinas produtivas

3 3 9 (M) Sistema CCTV; 
Código de Ética e Conduta INCM; 
Verificação anual de registo criminal.

(I) 2 3 6

R52 Utilização indevida de materiais de segu-
rança, por pessoas não autorizadas

3 3 9 (M) Sala com paredes em acrílico, sistema de CCTV e con-
trolo de acessos restrito a pessoas autorizadas

(I) 1 3 3

R53 Acesso indevido a máquinas produtivas 
legacy

2 3 6 (M) Em curso o projeto de renovação do parque IT das 
máquinas de produção a cargo da DME

(EP) 2 3 6

R54 Venda indevida de equipamento produtivo 2 3 6 (M) Definição e revisão de procedimento de venda de 
equipamento produtivo

(P) -- -- --

R55 Divulgação de informação confidencial 2 4 8 (M) Assinatura de NDA 
Sensibilização para o tratamento de informação con-
fidencial

(I) 1 4 4
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ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R56 Desaparecimento de passaportes não 
personalizados (componente física e 
lógica)

3 4 12 (M) Os passaportes deverão ser guardados em cofre, com 
controlo rigoroso de stocks, consumos de materiais 
em sistema SAP e realização de inventários (em de-
senvolvimento); 
Sistema de CCTV e controlo de acessos restrito na 
sala onde se situa a máquina de numeração e zona do 
cofre (projeto SIGGS - aguarda autorização do CA)..

(EP) 2 4 8

R57 Desaparecimento de passaportes perso-
nalizados (componente física e lógica)

3 4 12 (M) Passaportes guardados em cofre, com balanços às 
quantidades e realização de inventários.  
Sistema de CCTV e controlo de acessos restrito na 
sala onde se situa a máquina de numeração e zona do 
cofre (projeto SIGGS - aguarda autorização do CA)..

(EP) 2 4 8

R58 Orçamentar produto com erro de quanti-
dade de materiais ou fora das especifica-
ções do cliente

3 2 6 (M) Revalidação/correção da informação realizada poste-
riormente 
Desenvolvimento de Competências: plano de forma-
ção/aptidão, treino e rotatividade (em desenvolvimen-
to)

(EP) 3 2 6

R59 Requisitar internamente e liberar pedido 
de compra de matéria-prima com carac-
terísticas erradas

3 2 6 (M) Pedidos efetuados em SAP com base em característi-
cas vindas do cliente interno 
Análise comparativa entre o orçamentado e o adjudi-
cado 
Desenvolvimento de Competências: plano de forma-
ção/aptidão, treino e rotatividade (em desenvolvimen-
to)

(I) 2 2 4

R60 Gravação incorreta da matriz de impres-
são (chapa ou película), detetada nas 
etapas a jusante

3 2 6 (M) PGQ 103 - Plano de Inspeção Cartões Poliméricos 
PGQ 105 - Plano de Inspeção Passaporte 
RGQ 509 - Definições de layout e inspeção visual 
Desenvolvimento de Competências: plano de forma-
ção/aptidão, treino e rotatividade (em desenvolvimen-
to)

(EP) 2 2 4

R61 Falha no processo de destruição e de des-
tino de tintas de segurança a inutilizar 
(ex. restos de tinta ou tintas obsoletas)

3 2 6 (M) Toda a tinta que seja excedente ou obsoleta é mistura-
da com contaminantes, para torná-la inutilizável antes 
da sua eliminação, e colocada no contentor de Trapos

(I) 2 2 4

R62 Falha no processo de destruição de mate-
riais gráficos com elementos de seguran-
ça a inutilizar

3 2 6 (M) IT nova - Classificação de MP e Produtos Gráficos de 
Segurança (em desenvolvimento); 
Nova sala de destruição junto ao armazém de CPG na 
cave (inicio previsto a 05/02, 30 a 60 dias); 
Colocação de sistema de CCTV e controlo de acesso 
restrito (projeto SIGGS - aguarda autorização do CA).

(EP) 1 2 2

R63 Falha no processo de destruição de mate-
riais gráficos com elementos de seguran-
ça a inutilizar (ex. chapas de impressão), 
e/ou sem registo quantitativo feito pre-
viamente

3 3 9 (M) Destruição por compactação, feita externamente; 
IT nova - Classificação de MP e Produtos Gráficos de 
Segurança (em desenvolvimento);

(EP) 2 3 6

R64 Falha no processo de destruição de mate-
rial holográfico a inutilizar (ex. refugo de 
DOVID estampado em overlay, exceden-
te de DOVID), e/ou sem registo quantita-
tivo feito previamente

3 3 9 (M) Destruição por incineração feita externamente. Inter-
namente o refugo de overlay estampado é triturado 
na máquina de destruição situada na NAVA (inv. 
4330002554,0). Todos os resíduos de material holo-
gráfico são colocados em sacos transparentes e a sua 
quantidade é registada em peso.

(I) 1 3 3
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ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R65 Falha no processo de destruição de car-
tões poliméricos (PC/PVC) com elemen-
tos de segurança a inutilizar, e/ou sem 
registo quantitativo feito previamente

3 3 9 (M) O refugo de cartões poliméricos é triturado na máqui-
na de destruição (inv. 4330002554.0), situada numa 
sala com sistema de CCTV e controlo de acessos res-
trito, e colocado em sacos transparentes. 
IT nova. Classificação de MP e Produtos Gráficos de 
Segurança (em desenvolvimento)

(EP) 1 3 3

R66 Falha no processo de destruição de pas-
saportes com elementos de segurança a 
inutilizar, e/ou sem registo quantitativo 
feito previamente

3 3 9 (M) O refugo de passaportes não personalizados é tritu-
rado na máquina de destruição (inv. 4330002658.0) e 
colocado em sacos transparentes. 
IT nova. Classificação de MP e Produtos Gráficos de 
Segurança (em desenvolvimento) 
Nova sala de destruição junto ao armazém de CPG na 
cave (inicio previsto a 05/02, 30 a 60 dias); 
Colocação de sistema de CCTV e controlo de acesso 
restrito (projeto SIGGS - aguarda autorização do CA).

(EP) 2 3 6

R67 Falha no processo de destruição de pas-
saportes com elementos de segurança a 
inutilizar, e/ou sem registo quantitativo 
feito previamente

3 3 9 (M) O refugo de passaportes personalizados é triturado na 
máquina de destruição (inv. 4330002658.0) e colocado 
em sacos transparentes. 
IT nova. Classificação de MP e Produtos Gráficos de 
Segurança (em desenvolvimento) 
Nova sala de destruição junto ao armazém de CPG na 
cave (inicio previsto a 05/02, 30 a 60 dias); 
Colocação de sistema de CCTV e controlo de acesso 
restrito (projeto SIGGS - aguarda autorização do CA).

(EP) 2 3 6

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PN 07  
PUBLICAçõES OFICIAIS

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R68 Divulgação da informação confidencial 3 4 12 (M) Assinatura do NDA 
Gestão de acesso

(I) 2 4 8

R69 Produção involuntária de erros nos atos 3 2 6 (M) Controlo de intervenções e auditoria rigorosa prévia à 
publicação

(I) 1 2 2

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PN 08  
LOJAS E DISTRIBUIÇÃO

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R70 Extravio de produtos/valores 2 4 8 (M) Sistema CCTV 
Redução de stock em loja
Controlo de inventários mensais para produtos mais 
caros
Controlo de valores em caixa

(I) 2 4 8

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.
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ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R71 Publicação com erro de edição 3 2 6 (M) Controlo de qualidade ao longo do processo e no final 
(produto acabado)

(I) 2 2 2

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PN 09  
EDIÇÃO DE LIVROS

ID Evento Probabilidade Impacto Nível de Risco Estratégia Controlo Estado Probabilidade 
Residual

Impacto 
Residual

Nível de Risco 
Residual

R72 Atribuição de licença indevida 2 3 6 (M) Verificação de idoneidade de cliente de acordo com 
legislação em vigor 
Aprovação de pedido por chefe da contrastaria

(I) 1 3 3

R73 Divulgação de elementos confidenciais 
de marcas

2 4 8 (M) Atribuição de acessos lógicos (I) 1 4 4

R74 Extravio de peças preciosas 2 2 4 (A) -- -- -- --
R75 Extravio de punção 1 4 4 (M) Controlo diário de punções  

Inventário de punções verificado periodicamente
(I) 1 4 4

R76 Roubo de Punção em serviço de marca-
ção ao domicilio

2 4 8 (A) -- -- -- --

R77 Peças danificadas 3 3 9 (A) -- -- -- --
R78 Punção oficial incorreta 3 2 6 (M) Utilização de sistema SAP para controlo de punções (P) -- -- --
R79 Marcação de marcas de responsabilida-

des incorretas
3 2 6 (M) Utilização de sistema SAP para controlo de punções (P) -- -- --

R80 Recuperação de ferros de punção arra-
sados

3 4 12 (M) Duplo controle aquando do arrasamento 
Verificação de punção antes e após arrasamento

(I) 1 4 4

Estratégia:
(M)itigar, (A)ceitar, (T)ransferir, (E)vitar.

Estado:
(I)mplementado, (E)m (P)rogresso, (P)laneado.

PN 11  
UNIDADE DAS 
CONTRASTARIAS



Lojas

› Lisboa

Rua da Escola Politécnica, 137, 1250-100 Lisboa

Rua de D. Filipa de Vilhena, 12, 12-a,1000-136 Lisboa

› Porto

Praça de Gomes Teixeira (Leões), 1 a 7, 4050-290 Porto

› Coimbra

Avenida de Fernão de Magalhães, 486, 3000-173 Coimbra

Design
MKC

Coordenação e revisão
INCM

Edição
JUnho 2018

Designação

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.

Morada

Avenida de António José de Almeida

1000-042 Lisboa

Telefone (+351) 217 810 700

Fax (+351) 217 810 796

Centro de Atendimento ao Cliente 

(+351) 217 810 870

E-mail incm@incm.pt

Site www.incm.pt


