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Gerir os riscos de conformidade nas empresas para cumprir os 
novos deveres legais

Todas as organizações têm que agir em conformidade com as  leis, regulamentos, 

standards de indústria e boas práticas. Os seus líderes têm o dever de garantir que 

todos os seus membros e a própria organização se comportem em conformidade. 

Qualquer ilícito ou desvio de comportamento de Compliance pode levar à 

responsabilização contraordenacional, civil e criminal dos envolvidos, bem como da 

administração e da própria organização. É cada vez mais exigível e esperado que todas 

as organizações sejam “boas cidadãs”, comportando-se conforme a sociedade que as 

ACREDITAÇÕES, AFILIAÇÕES E RANKINGS
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Duração
40 horas

Nuno Guita é licenciado em Relações Internacionais e Mestre em Segurança e 

Gestão de Riscos pela Universidade de Leicester. Exerceu 16 anos de serviço público 

como inspetor da Polícia Judiciária sobretudo em crime económico-financeiro 

organizado e internacional. Iniciou sua carreira como consultor em investigações de 

fraudes corporativas e Gestão de Compliance organizacional em Frankfurt e hoje é 

sócio-gerente de uma pequena empresa de consultoria.

Em parceria:



Porquê o Boost em Gestão de Compliance Organizacional?

O que esperar do programa

Este curso aborda os aspectos teóricos, 
legais e práticos da conformidade 
(Compliance) normativa.

O curso aprofunda as melhores referências 
para os sistemas de gestão de Compliance 
e aborda a questão dos requisitos 
necessários para que tal sistema se torne 
e permaneça eficaz, principalmente o 
compromisso empenhado da gestão de 
topo (tone-from-the-top); a avaliação de 
riscos; a formação e políticas; auditorias 
de conformidade; monitorização da 
conformidade e implementação de uma 
cultura de conformidade com recurso aos 
canais de denúncia. 

Pretende dar uma visão geral sobre o 
mapa de risco normativo nacional e 
internacional e os deveres de liderança no 
que diz respeito ao Corporate Governance. 

Este curso também apresenta exemplos 
práticos e discute casos concretos de 
falhas de Compliance. O Compliance é    
um assunto tipicamente transfronteiriço  
e internacional.

A quem se destina?

Membros de órgãos de gestão ou de 
fiscalização de empresas, Juristas, 
Contabilistas, Economistas, Responsáveis pela 
conformidade Normativa, Compliance Officer e 
Auditores

O que distingue o programa?

Sendo um curso de gestão, aborda sobretudo 
o Como gerir Compliance para produzir um 
resultado eficaz.
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Key Takeways

 Gestão de Compliance - Doing 
Business Better

 “Acreditamos que promover e aplicar 
princípios de ética e integridade 
nos negócios, bem como valorizar 
as pessoas, são fatores-chave para o 
sucesso, credibilidade e reputação de 
qualquer organização a médio e longo 
prazo. E agora a lei também o obriga a 
isso!”

Gestão de Compliance, Conformidade 
normativa, Anti-Corrupção, Whistleblowing, 
protecção de denunciantes, protecção de dados 
pessoais, direito da concorrência, prevenção 
do branqueamento, sanções económicas e 
financeiras


