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ÂMBITO E OBJETIVO 

 

A ebankIT, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, decidiu adotar um 
conjunto de medidas no âmbito das matérias de anti-corrupção, evidenciando as boas práticas já 
previstas no seu código de ética e conduta, disponível em www.ebankit.com. 

A ebankIT considera também a Norma Internacional NP ISO 37001:2018, estruturando as suas 
medidas num ciclo de melhoria contínua. 

O referido diploma, considera indispensável o fortalecimento e a valorização dos mecanismos de 
prevenção e deteção de crimes de corrupção e crimes conexos. Assim, na estratégia de combate à 
corrupção identifica sete prioridades para reduzir o fenómeno da corrupção em Portugal: 

• Melhorar o conhecimento, a formação e as práticas institucionais em matéria de transparência e 
integridade; 

• Prevenir e detetar os riscos de corrupção no setor público; 

• Comprometer o setor privado na prevenção, deteção e repressão da corrupção; 

• Reforçar a articulação entre instituições públicas e privadas; 

• Garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da 
corrupção, melhorar o tempo de resposta do sistema judicial e assegurar a adequação e efetividade 
da punição; 

• Produzir e divulgar periodicamente informação fiável sobre o fenómeno da corrupção; e, 

• Cooperar no plano internacional no combate à corrupção. 

A ebankIT assegurará o seu papel contributivo para a construção de uma sociedade melhor. 

 

 

  



Pública 

 

 
4 

VANCOUVER | NEW YORK | LONDON | PORTO  •  info@ebankit.com  •  www.ebankit.com 
PSA.0048.01 
 

 
RESPONSÁVEL DE CONFORMIDADE ANTICORRUPÇÃO 

 

A ExCom (Comissão Executiva) da ebankIT designou como Responsável pela Conformidade 
Anticorrupção: CCI Director. 

Para o efeito, foi-lhe atribuída a responsabilidade e delegada a autoridade necessária para assegurar 
o eficaz funcionamento do Sistema de Gestão Anticorrupção, nomeadamente: 

A. Executar, controlar e rever o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
(PPRCIC); 

B. Supervisionar a conceção e a implementação do sistema de gestão anticorrupção pela 
Organização; 

C. Disponibilizar aconselhamento e orientação sobre o sistema de gestão anticorrupção e as 
questões associadas à corrupção; 

D. Garantir que o sistema de gestão anticorrupção está em conformidade com os requisitos da 
norma e legislação aplicável; 

E. Reportar o desempenho do sistema de gestão anticorrupção ao órgão de governação e à 
gestão de topo, bem como a outras funções de conformidade, como apropriado. 

 

 

A ATIVIDADE DA EBANKIT 
 

A ebankIT é uma empresa de software FinTech que desenvolve uma plataforma omnicanal para o 
sector bancário, de forma a permitir que bancos e cooperativas de crédito inovem e se adaptem 
rapidamente às exigências da transição digital. A plataforma digital ebankIT tem ajudado instituições 
financeiras em todo o mundo a implementar rapidamente soluções bancárias, para os seus clientes 
e equipas internas. 

Atualmente, existem 100 funcionários em tempo integral na ebankIT. O portfólio da ebanklT 
compreende os seguintes componentes: Internet Banking, Mobile Banking, Wearable Banking, Branch 
Front Office, Contact Centre, Account Opening, Social Banking, Voice Banking, Augmented Reality, 
Analytics, Campaigns Management, entre outros. 

  



Pública 

 

 
5 

VANCOUVER | NEW YORK | LONDON | PORTO  •  info@ebankit.com  •  www.ebankit.com 
PSA.0048.01 
 

 

AVALIAÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES 
CONEXAS. 

 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da ebankIT estabelece os 
princípios, diretrizes e responsabilidades para uma adequada identificação, análise, classificação, 
tratamento e resposta ao Risco. Promove o alargamento do âmbito da análise e a avaliação do risco 
de corrupção, envolvendo assim todas as unidades da estrutura organizativa interna. 

Tem como finalidade criar e proteger valor, melhorar o desempenho, apoiar na tomada de decisão, 
promover a inovação e suportar a consecução dos objetivos, propiciando a mitigação das situações 
que possam expor a ebankIT a atos de corrupção e infrações conexas. É aplicável a diferentes níveis 
de risco a que a mesma está exposta. 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
 

Cada área deve ser responsável pela gestão, identificação, acompanhamento e atualização periódica 
dos respetivos riscos, da revisão à avaliação feita ao impacto e à probabilidade de ocorrência. 
O processo de gestão do risco é um processo contínuo e sistemático, uma vez que poderão surgir 
novos riscos e os existentes poderão modificar-se ou deixar de ser relevantes. 
Para permitir a melhoria do modelo de gestão de risco, a metodologia utilizada é revista e os critérios 
e parâmetros utilizados devem ser reavaliados com periodicidade anual. O objetivo é obter um 
modelo cada mais eficaz e robusto. 
 
O processo de comunicação deve apoiar e facilitar a aplicação mais eficaz da gestão de risco. A 
partilha de informação, oportuna e pertinente, é fundamental para consciencializar e capacitar toda 
a organização e assim promover a disseminação da cultura dos riscos, bem como a responsabilização 
pelos riscos e controlos internos. 
 
Princípios para a governação interna dos sistemas de gestão de risco e de controlo da gestão: 
 
A ExCom tem a responsabilidade de aprovar e rever periodicamente as estratégias gerais e as políticas 
relevantes da ebankIT. Para o efeito, a ExCom deve: 

 compreender os maiores riscos ocorridos e estabelecer níveis aceitáveis para tais riscos; 
 assegurar que os Heads dão os passos necessários para identificar, medir, monitorizar e 

controlar tais riscos;  
 aprovar a estrutura organizacional; e, 
 assegurar que os responsáveis de área estão a monitorizar a eficácia do sistema de controlo 

interno.  
 
A  ExCom é responsável, em última instância, por assegurar que um adequado sistema de controlo 
interno é estabelecido e mantido.  
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Os Heads de cada área de negócio têm a responsabilidade de: 
 implementar estratégias e políticas aprovadas pela ExCom;  
 desenvolver processos para identificar, medir, monitorizar e controlar os riscos;  
 manter uma estrutura organizacional que determine claramente as responsabilidades, 

poderes e linhas de reporte;  
 assegurar que as responsabilidades delegadas são efetivamente cumpridas;  
 estabelecer políticas de controlo interno apropriadas e de monitorizar a adequação e eficácia 

do sistema de controlo interno. 
 
A ExCom e os Heads de cada área têm a responsabilidade de promover elevados padrões de ética e 
integridade e de estabelecer uma cultura na organização que mostre e demonstre a todos os 
trabalhadores e a todos os níveis a importância dos controlos internos. 
 
Todos os trabalhadores da ebankIT devem compreender o seu papel nos processos de controlo 
interno e devem estar profundamente envolvidos nesse processo. 

 

ATIVIDADES DE CONTROLO E SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 
 
As atividades de controlo  constituem uma parte integrante das atividades diárias na ebankIT.  
Um sistema de controlo interno eficaz exige que as atividades de controlo estejam definidas a todos 
os níveis de negócio.  
Esta estrutura de controlo deve incluir:  

 revisões a nível de topo; 
 atividades de controlo apropriadas para diferentes departamentos e unidades da estrutura 

organizacional; 
 controlos físicos; 
 verificações da conformidade com os limites de exposição e acompanhamento das 

situações de não-conformidade; 
 um sistema de aprovações e autorizações; e, 
 um sistema de verificação e reconciliação. 

 
Um eficaz sistema de controlo interno exige que exista uma adequada segregação de funções e que 
os trabalhadores não tenham responsabilidades atribuídas em situação de conflito de interesses. 
As áreas com potenciais conflitos de interesses devem ser identificadas, minimizadas e sujeitas a uma 
cuidada monitorização independente. 
 
Por outro lado, um sistema de controlo interno eficaz exige a disponibilidade de informação de 
natureza operacional financeira que seja adequada e completa, bem como, de dados e informação 
externa relativos a eventos e condições relevantes para o processo de tomada de decisão. A 
informação deve ser fiável, oportuna e acessível e deve ainda estar disponível numa forma 
consistente. 
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Os controlos financeiros são sistemas de gestão e processos implementados pela organização para a 
gestão adequada das suas transações financeiras. Eles incluem: 
 

 a implementação de uma segregação de funções, de modo a que a mesma pessoa não possa 
propor e aprovar um pagamento; 

 a implementação de níveis de autorização apropriados para a aprovação de pagamentos (de 
modo que as transações mais elevadas exijam aprovação pela Excom); 

 a obrigação de aposição de pelo menos duas assinaturas nas aprovações de pagamento; 
 a obrigação de anexar às aprovações de pagamento a documentação de suporte apropriada; 
 a restrição à utilização de numerário e a implementação de métodos eficazes de controlo 

numerário; 
 a exigência de uma revisão periódica pela gestão das transações financeiras significativas; e, 
 a implementação de auditorias financeiras periódicas e independentes. 

 
Os controlos não financeiros são sistemas de gestão e processos implementados pela organização 
para ajudar a assegurar a gestão adequada das compras, operações e outros aspectos não 
financeiros da sua atividade. Eles incluem: 
 

 o recurso a contraentes, subcontratados, fornecedores e consultores que tenham sido 
sujeitos a um processo de qualificação prévia, no qual seja apreciada a possibilidade da sua 
participação em casos de corrupção; 

 a apreciação da necessidade e da legitimidade dos serviços a serem prestados à organização 
por um parceiro de negócio (com a exclusão dos clientes); 

 apreciação se os serviços foram prestados adequadamente; 
 a apreciação se quaisquer pagamentos a efectuar são razoavéis e proporcionais no que 

respeita aos serviços adjudicados. Isto é particularmente importante para evitar o risco de o 
parceiro de negócio utilizar parte do pagamento para efectuar um suborno por conta ou no 
interesse da ebankIT; 

 a adjudicação de contratos, sempre que possível e razoável, unicamente após a 
apresentação de pelo menos três propostas; 

 a obrigação de pelo menos duas pessoas avaliarem as propostas e aprovarem a adjudicação 
de um contrato; 

 a implementação de uma segregação de funções, de modo a que quem autorize a 
adjudicação do contrato seja distinto do quem solicitou o pedido de compra; e, 

 a adoção de uma supervisão da gestão mais exigente nas transações que potencialmente 
representem um elevado risco de corrupção. 
 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
Um sistema de controlo interno exige efetivos canais de comunicação a fim de assegurar que todos 
os trabalhadores compreendem claramente e aderem às políticas e procedimentos que afetam os 
seus deveres e responsabilidades e que qualquer outra informação relevante chega aos destinatários 
apropriados. 
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As políticas e procedimentos estão disponíveis no site da ebankIT em www.ebankit.com. 
 
No processo de onboarding de novos colaboradores, e duas vezes ao ano, são realizadas sessões de 
consciencialização para que estes possam incorporar estas regras e manter os controlos ativos. 

 

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCO 
 
1.ª linha de defesa: Hierarquias intermédias e superiores 

Como primeira linha de defesa, os Heads e Team Leaders gerem os riscos e têm responsabilidades 
sobre eles. São igualmente os responsáveis por implementar as ações corretivas, para resolver 
deficiências em processos e mecanismos de controlo. 
 
A gestão operacional identifica, avalia, controla e mitiga os riscos, delineando o desenvolvimento e a 
implementação de políticas e procedimentos internos procurando garantir que as atividades são 
desenvolvidas de acordo com as metas e objetivos estabelecidos. 
 
Através de mecanismos de delegação de responsabilidades, os responsáveis pelas hierarquias 
intermédias e superiores desenvolvem e implementam procedimentos detalhados que servem como 
controlos e supervisionam a execução desses procedimentos. 
 
Através da implementação de mecanismos de verificação e controlo, deve ser assegurada a 
identificação atempada dos casos de incumprimento, o acompanhamento adequado destas 
situações e, em última instância, a aplicação de sanções, em sede disciplinar, pelo departamento 
competente. 
 
2.ª linha de defesa: Gestão de Risco 

O Departamtento Financeiro é responsável pelo Enterprise Risk Management (FIN.0011), no qual 
identifica, avalia e controla, de uma forma global e integrada, os riscos associados às atividades da 
ebankIT, por forma a assegurar que os mesmos se mantêm em níveis consistentes com o perfil, a 
política e o grau de tolerância ao risco definido para a ebankIT. 
 
O Departamento Financeiro Interage com o CCI para assegurar as políticas e procedimentos 
adequados. 
 
A política e a metodologia de gestão do risco são ajustadas à natureza e missão da ebankIT e levam 
em conta os standards internacionais, as políticas e as boas práticas. 
 
3.ª linha de defesa: Auditoria Interna 

As auditorias internas são coordenadas pelo CCI. A auditoria interna é responsável por auditar a 
conformidade com os controlos estabelecidos. 
 
A função de Auditoria Interna na ebankIT constitui uma atividade independente em relação aos outros 
serviços e unidades, com uma linha de reporte direto à ExCom, e que visa assegurar, de forma isenta, 
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a eficácia, operacionalidade, segurança e conformidade dos serviços, sistemas, processos e 
atividades. 
 
Todas as áreas de atividade da ebankIT são suscetíveis de ser alvo de ações de auditoria interna ainda 
que esta seja uma atividade, anualmente programada, que é preferencialmente dirigida às unidades, 
atividades, processos e sistemas que configuram maior risco potencial, de forma a dar prioridade à 
prevenção dos riscos de maior relevância, inerentes à complexidade e dinâmica de mudança 
acelerada que caracterizam o contexto da atividade da ebankIT. 
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TIPOS LEGAIS DE INFRAÇÕES 

 
Nos termos do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, entende-se por corrupção e infrações conexas, os 
seguintes crimes (cfr. Lista de Infrações anexa): 
 

1. Corrupção; 
2. Recebimento e Oferta indevidos de vantagem; 
3. Peculato; 
4. Participação económica em negócio; 
5. Concussão; 
6. Abuso de poder; 
7. Prevaricação; 
8. Tráfico de influências; 
9. Branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito. 

 
Estão previstos nos seguintes diplomas: 

 Código Penal (Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março); 
 Crimes da Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos (Lei n.º 34/87, de 16 de julho); 
 Código de Justiça Militar (Lei n.º 100/2003); 
 Regime de Responsabilidade Penal por comportamentos antidesportivos (Lei n.º 50/2007); 
 Responsabilidade Penal por crimes de corrupção no comércio internacional e na atividade 

privada (Lei n.º 20/2008); 
 Infrações Antieconómicas e contra a Saúde Pública (Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro). 

 
 
 

ADEQUAÇÃO DOS RISCOS E MEDIDAS IMPLEMENTADAS 
 
 
A gestão de risco de corrupção e infrações conexas está integrada no Enterprise Risk Management 
(ERM) FIN.0011.  
Ver tabela no Anexo. 
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ANEXO 
 

 

Risco Inerente Risco Residual 

Atividade Risco G P Nível de 
Risco 

Medidas de Prevenção G P Nível de 
Risco 

Medidas adicionais  Status 

Aquisição de 

bens e serviços 

e gestão de 

stocks 

Não escolher a melhor opção de 

fornecimento de bens ou de 

serviços para a empresa; 

influência e favorecimento/ 

desfavorecimento das entidades 

envolvidas com o objetivo de 

obter ganhos e benefícios 

próprios. 

4 2 Grave 1. Alinhamento de critérios e 

princípios de seleção em 

política; 2. Validação da 

conformidade com o descrito na 

política. 

2 1 Baixo Avaliar a possibilidade de 

acreditação dos 

Fornecedores Críticos por 

uma Entidade 

independente. 

 

 Influência dos fornecedores (bens 

e/ ou de serviços) na estrutura e 

favorecimento das entidades 

envolvidas nas adjudicações 

realizadas. 

4 2 Grave 1. Obrigações previstas em 

política, ex.: consulta de no 

mínimo 3 fornecedores; 

2. Circuito de aprovação 

previsto no processo de 

compras e na estrutura de 

autorizações. 

2 1 Baixo  ----  



Pública 

 

 
12 

VANCOUVER | NEW YORK | LONDON | PORTO  •  info@ebankit.com  •  www.ebankit.com 
PSA.0048.01 
 

Gestão de 

caixa/ fundos 

Acesso indevido a fundos das 

contas bancárias e apropriação de 

valores pela falsificação/ 

adulteração de documentos. 

4 2 Grave 1. Validação da autenticidade 

das instruções de transferência; 

2. Validação pelo banco; 

3. Validação pelo banco das 

pessoas e meios de envio 

autorizados no contrato; 

4. Monitorização de movimentos 

bancários; 

5. Reconciliação do Relatório 

Financeiro vs. reconciliação 

bancária; 

6. Controlos de acesso 

(username e password); 

7. Envio de elementos para 

validação bancária e pelo 

correio; 

8. Guarda de cartões e pins em 

cofre; 

9. Guarda de cheques e 

instruções de transferência em 

locais fechados. 

4 1 Moderado 1. Implementação de 

Assinaturas Certificadas ou 

digitais; 

2. Implementação de canais 

de envio automático para o 

banco devidamente 

encriptado. 

 

Gestão 

documental 

Contactos de 

clientes 

Acesso/uso de informação ou 

documentação privilegiada/ 

confidencial e disponibilização a 

terceiros para proveito próprio. 

3 1 Moderado 1. Formação inicial e contínua, 

com sessões recorrentes, aos 

Colaboradores com estas 

funções; 

2. Login de sistemas restringido 

aos colaboradores das equipas 

com estas funções. 

2 1 Baixo ----  
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Atividade de 

reporte 

Adulteração de informação de 

base para a execução orçamental 

(acompanhamento orçamental). 

3 1 Moderado 1. Envio mensal para as áreas de 

ficheiro de execução orçamental 

para validação. 

2 1 Baixo ----  

Realização de 

atividades de 

Auditoria 

Potencial perda de independência 

e objetividade, desvalorização de 

indícios infracionais, 

compactuação/ encobrimento 

com práticas irregulares. 

4 1 Moderado 1. Adoção de metodologia de 

Auditoria Interna de acordo com 

as normas standard de 

auditoria; 

2. Charter de auditoria interna; 

3. Revisão dos relatórios e 

conclusões de auditoria (4 eyes 

principle). 

  Baixo ----  
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