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C.0 – Registo de questões
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C1.1

Processo de avaliação
Analise o processo de realização da avaliação do risco de
fraude e considere as seguintes questões:

1.

Da equipa de avaliação faziam parte pessoas com
conhecimentos e experiência adequados em relação a: riscos
de fraude e respostas associadas, eficácia em termos de
conceção e funcionamento dos controlos e das avaliações
dos riscos?

2.

A quantidade de tempo e de recursos gastos foi adequada ao
ponto de tornar o exercício significativo e credível?

3.

Existem provas de que as fontes de informação, tais como os
relatórios de auditoria, os relatórios de fraude e as
autoavaliações de controlo foram tidas em consideração
durante o processo de avaliação dos riscos?
O processo de autoavaliação foi claramente documentado,
permitindo uma análise clara da conclusão alcançada?

4.
5.

Existem provas de que os quadros superiores tinham uma
supervisão e/ou participação adequada no processo e que
aprovaram o nível líquido de exposição ao risco?

S/N
n.a.

Comentários
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C1.2

1

Riscos brutos
Seleção da amostra:
Selecione uma amostra das referências de risco do
instrumento de avaliação do risco de fraude. Esta
amostra deve:
— abranger todos os processos [1) seleção dos
candidatos, 2) execução do programa, 3) certificação e
pagamentos e 4) adjudicação por ajuste direto pela AG
(quando aplicável)]
— incluir os riscos de todas as categorias com resultados
de risco bruto (tolerável, significativo e crítico).
Para cada um destes riscos, realize os seguintes testes:
Compare o resultado (BRUTO) do Impacto do Risco com as
escalas de classificação da «Nota de orientação sobre a
avaliação do risco de fraude». A pontuação é compatível
com:
— as explicações fornecidas pela equipa de avaliação?
— os elementos de prova fornecidos pela equipa de
avaliação?
— o seu conhecimento sobre o ambiente de risco (BRUTO)?

S/N
n.a.

Comentários
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C1.2
2

3

C.1.3

Riscos brutos

S/N
n.a.

Comentários

S/N
n.a.

Comentários

Compare o resultado (BRUTO) da Probabilidade de Risco
com as escalas de classificação na «Nota de orientação sobre
a avaliação do risco de fraude». A pontuação é compatível
com:
— as explicações fornecidas pela equipa de avaliação?
— os elementos de prova fornecidos pela equipa de
avaliação?
— o seu conhecimento sobre o ambiente de risco (BRUTO)?
O risco BRUTO total foi calculado e classificado de forma
correta (tolerável, significativo e crítico)?

Controlos existentes e risco líquido
Seleção da amostra:
Selecione uma amostra dos riscos do instrumento de
avaliação do risco de fraude. Esta amostra deve:
— abranger todos os processos [1) seleção dos
candidatos, 2) execução do programa, 3) certificação e
pagamentos e 4) adjudicação por ajuste direto pela AG
(quando aplicável)]
— incluir os riscos de todos os resultados de risco
BRUTO significativo e crítico.
Para cada um destes riscos, realize os seguintes testes:
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C.1.3
1

Controlos existentes e risco líquido
Analise os pormenores dos controlos existentes que a
equipa de avaliação documentou. Para cada um, confirme o
seguinte:
a. Estes controlos existem?
b. Concorda com a resposta da equipa de avaliação em
relação à documentação do funcionamento destes
controlos? Existem provas documentais que comprovem a
resposta dada?

c. Concorda com a resposta da equipa de avaliação em
relação à realização de testes regulares aos controlos?
Existem provas documentais que comprovem a resposta
dada?
Reveja a classificação atribuída ao efeito dos controlos
2.
combinados no IMPACTO do risco bruto. A pontuação é
compatível com:
— os seus conhecimentos sobre a eficácia da conceção dos
controlos na atenuação do risco específico?
— os elementos de prova que confirmam que os controlos
estão a funcionar eficazmente (a partir dos testes efetuados
pela AG, AA, o OI ou outro organismo de auditoria)?

S/N
n.a.

Comentários
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C.1.3

Controlos existentes e risco líquido

3.

Reveja a classificação atribuída ao efeito dos controlos
combinados na PROBABILIDADE do risco bruto. A
pontuação é compatível com:
— os seus conhecimentos sobre a eficácia da conceção dos
controlos na atenuação do risco específico?
— os elementos de prova que confirmam que os controlos
estão a funcionar eficazmente (a partir dos testes efetuados
pela AG, AA, OI ou outro organismo de auditoria))

4.

O risco LÍQUIDO total foi calculado e classificado de
forma correta (tolerável, significativo e crítico)?

C.1.4

Plano de ação e risco-alvo
Seleção da amostra:
Selecione uma amostra dos riscos do instrumento de
avaliação do risco de fraude. Esta amostra deve:
— abranger todos os processos [1) seleção dos
candidatos, 2) execução do programa, 3) certificação e
pagamentos e 4) adjudicação por ajuste direto pela AG
(quando aplicável)]
— incluir os riscos de todos os resultados de risco
LÍQUIDO significativo e crítico.
Para cada um destes riscos, realize os seguintes testes:

S/N
n.a.

Comentários

S/N
n.a.

Comentários
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C.1.4
1

2

Plano de ação e risco-alvo
Reveja a classificação atribuída ao efeito dos novos
controlos previstos no IMPACTO do risco líquido. A
pontuação é compatível com:
— os seus conhecimentos sobre a eficácia da conceção dos
controlos na atenuação do risco específico?
Reveja a classificação atribuída ao efeito dos novos
controlos previstos na PROBABILIDADE do risco líquido.
A pontuação é compatível com:
— os seus conhecimentos sobre a eficácia da conceção dos
controlos na atenuação do risco específico?

3

O risco ALVO total foi calculado e classificado de forma
correta (tolerável, significativo e crítico)?

4

Os controlos adicionais previstos parecem ser ótimos e
bem pensados?

S/N
n.a.

Comentários

