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Modelo explicativo da fraude nas organizações 
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Fraude ocupacional nas organizações privadas: 

- Fraude; 
 

- Furto; 
 

- Abuso de confiança; 
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Práticas delituosas de fraude (corrupção) nos serviços 

públicos - crimes contra o Estado praticados por 
funcionário no exercício de funções públicas 

- O conceito de funcionário 
- Corrupção passiva para ato lícito / ilícito 
- Corrupção ativa 
- Tráfico de influência 
- Participação económica em negócio 
- Violação de segredo por  funcionário 
- Peculato / peculato de uso / Concussão 
- Abuso de poder 
- Abandono de funções 
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Um modelo explicativo da fraude – D. Cressey (1953) 
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Incidência da prevenção da fraude no modelo 
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Política integrada de promoção da qualidade do 

serviço público e da gestão de riscos 
 

- Cartas de Ética dos serviços públicos (valores institucionais) 
 

- Quadro normativo claro (o que fazer) 
 

- Códigos de Conduta (padrões e expectativas das relações 

internas e externas, pessoais e institucionais) 
 

- Manuais de Boas Práticas (como fazer) 
 

- Politica de gestão de riscos de gestão – planos de 

prevenção de riscos (corrupção) 
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QUADRO DE VALORES ÉTICOS 

(os valores que os serviços assumem como seus e que querem ver 

traduzidos nas suas ações) 

Função 
Boas 

práticas 
Conduta 

Prevenção de riscos 

de corrupção Mecanismos de 

execução e 

acompanhamento Riscos 
Medidas 

preventivas 

da entidade  Sedimentação  Códigos Localizar   Medidas que  Acompanhamento 

do 

departamento 
de  de e 

 se mostrem 

capazes 
 efetivo da 

da equipa  manuais de  conduta identificar  de evitar  adoção e eficácia 

do funcionário  boas práticas   
 más 

práticas 

 práticas 

inadequadas 

 das medidas preventivas 

adotadas 

10 



O ciclo de qualidade de Deming (1986) – o modelo PDCA 
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Planos de prevenção de riscos de fraude e corrupção 

nas organizações – principais cuidados:  
- Identificação e caraterização pormenorizada dos riscos por 

unidade orgânica e previsão das correspondentes medidas 
preventivas que se mostrem adequadas 
 

- Envolvimento / responsabilização dos responsáveis por cada 
unidade orgânica na definição dos riscos e no 
acompanhamento da execução das medidas (fator-chave de 
eficácia de qualquer plano) 
 

- Verificação cíclica da execução do plano e, quando 
necessário, introdução  de correções e ajustes (relatórios de 
execução) – com o apoio da Auditoria Interna, quando exista 
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Obrigado pela vossa atenção! 
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