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Desenvolvida para responder à crescente necessidade de as organizações 

demonstrarem o seu compromisso anti suborno e contra a corrupção; esta norma 
auxilia as organizações na definição de:

• Políticas, objetivos e avaliação do risco de corrupção;

• Responsáveis pelo cumprimento e compromisso demonstrado no combate à 
corrupção;

• Procedimentos e controlos internos, incluindo:
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SISTEMA DE GESTÃO ANTICORRUPÇÃO

Aplicável a qualquer organização, norma NP ISO 37001:2018 auxilia as 

entidades a identificar os riscos de corrupção e a fomentar uma cultura 

de repúdio ao suborno, ao especificar os requisitos da implementação bem-
sucedida de um sistema de gestão antissuborno e anticorrupção.

Num mercado cada vez mais competitivo, as organizações de sucesso são as 

que se afirmam com uma cultura assente no cumprimento legal, transparência 

e integridade. A criação de uma metodologia baseada numa gestão por 
processos e a construção de políticas, planos e procedimentos com vista à 

implementação de um sistema de gestão anticorrupção assume-se assim 
como primordial e útil ao negócio.

• Planos de prevenção de riscos de corrupção;

• Procedimentos de denúncia;
• Controlo financeiro;

• Entre outros.

Em suma, a implementação da ISO 37001 prevê a melhoria contínua do sistema de 

prevenção de uma organização e garante a melhoria da fiabilidade das operações 
internas, assim como uma maior confiança por parte de clientes e stakeholders.

Conte com a PKF enquanto parceiro negócio no processo de implementação 
do sistema de gestão anticorrupção na sua organização.
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