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INSCRIÇÃO 

 
ENQUADRAMENTO:  
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
- Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
- Regulamento (UE, EURATOM) n.º 966/2012 
 
Assegurar o cumprimento do Direito da União Europeia e o Direito Nacional aplicáveis, em especial no que 
respeita à prevenção, deteção e correção de fraudes, torna-se essencial nos dias que correm, 
essencialmente quando se pretende beneficiar de fundos comunitários. 
Neste contexto, a implementação de um sistema de controlo interno eficiente e eficaz, que proporcione a 
verificação da realização física e financeira dos investimentos, contribui para prevenir, detetar e reportar 
situações de irregularidades e fraude.  
A regulamentação comunitária traduz claramente a especial importância que a Comissão Europeia atribui a 
esta matéria, porquanto introduz que as Autoridades de Gestão são responsáveis pela adoção de medidas 
antifraude eficazes e proporcionadas que tenham em conta todos os riscos identificados. 

 

OBJETIVOS: 
 Conhecer os riscos de fraude relativamente a cada 

área de risco; 
 Identificar os responsáveis por cada área de risco; 
 Reconhecer as medidas implementadas para 

prevenir a ocorrência destes riscos; 
 Especificar medidas preventivas para minimizar os 

riscos; 
 Elaborar relatórios de avaliação do risco de 

fraude. 
 

METODOLOGIA: 
 Exposição sobre a temática Sistema de Avaliação 

do Risco de Fraude; 
 Análise de situações relacionadas com os riscos 

de fraude; 
 Resolução casos práticos, nomeadamente na 

elaboração de relatórios de avaliação de riscos de 
fraude; 

 
DESTINATÁRIOS: 
Dirigentes, Auditores Internos e Técnicos 
interessados no tema. 
 

 AVALIAÇÃO:  
Avaliação contínua decorrente da participação e 
da realização de um exercício de validação final. 
 
CERTIFICAÇÃO:  
Os participantes que participem em pelo menos 
90% da duração da ação de formação e obtenham 
aproveitamento receberão um Certificado de 
Formação emitido através do Sistema Integrado 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e 
Formativa – SIGO. 
 
VALOR:                                                                 420,00€ 
 
DATA E HORÁRIO:           14-11-2022 a 28-11-2022 

2ª, 5ª e 6ª das 19:00 às 22:00 
 
LOCAL:              Formação a distância (live training) 

  

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE FRAUDE| 21 horas Código 0005 

https://forms.gle/VBSM1spKMZAhVGuK8
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

1. Conceitos de “Irregularidade”, “Fraude”, “Corrupção” e “Infrações Conexas” 

2. Instrumentos de gestão como mitigação dos riscos de fraude 

3. Áreas com maior vulnerabilidade à incidência de risco 

4. Metodologia de avaliação dos riscos de fraude 

5. Definir plano de ação para transformar o risco bruto em risco residual 

6. Monitorização dos riscos /Elaboração de relatório de avaliação 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO:  

O(A) candidato(a) deverá ler e aceitar as Condições de Participação constantes no Formulário de Inscrição; e deverá 
facultar os dados e documentos que permitam comprovar a sua identificação para registo e emissão do respetivo 
Certificado de Formação através plataforma SIGO 

A inscrição será considerada definitiva após confirmação por parte do CONPRO. 
 

 

https://forms.gle/VBSM1spKMZAhVGuK8



