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GESTÃO DO RISCO 

 

A abordagem ao risco prevista na norma NP ISO 31000:2018 Gestão do Risco permite a todas as 

organizações a criação e proteção de valor organizacional e está baseada nos princípios, estrutura e 

processo descritos na figura em baixo: 

 

 

 

Figura 1 – Princípios, estrutura e processo da NP ISO 31000:2018 

 

Em termos de princípios devemos considerar que: 

❖ A gestão do risco é parte integrante de todas as atividades da organização; 

❖ Uma abordagem estruturada e abrangente da gestão do risco contribui para resultados 

consistentes e comparáveis ao longo do tempo; 

❖ A estrutura e os processos da gestão do risco são adaptados aos contextos externo e interno 

da organização e aos seus objetivos; 

❖ O envolvimento apropriado e oportuno das partes interessadas permite a consideração dos 

seus inputs e perceções; 

❖ A gestão do risco antecipa, deteta, reconhece e responde a mudanças de contexto e 

eventos de um modo apropriado e oportuno; 

❖ As entradas para a gestão do risco baseiam-se na informação disponível, histórica, atual e 

expectativas futuras, tendo em consideração a incerteza associada; 

❖ O comportamento humano e a cultura influenciam significativamente todos os aspetos da 

gestão do risco; 

❖ A gestão do risco é melhorada continuamente com a aprendizagem e a experiência. 
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O objetivo da estrutura da gestão do risco é ajudar a organização na integração da gestão do risco 

em todas as suas atividades e funções significativas. 

O desenvolvimento da estrutura engloba a integração, design, implementação, avaliação e melhoria 

da gestão do risco em todo a organização. 

 

O processo da gestão do risco deverá ser uma parte integrante da gestão e tomada de decisão, 

assim como ser integrado na estrutura, nas operações e nos processos da organização. Pode ser 

aplicado ao nível estratégico, operacional, em programas ou em projetos. 

 

O processo da gestão do risco envolve a aplicação sistemática de políticas, processos e práticas nas 

atividades de comunicação e consulta, estabelecimento do contexto e na apreciação, tratamento, 

monitorização, revisão, registo e reporte do risco. 

 

A apreciação de riscos inclui as etapas de identificação, análise e avaliação de riscos, via técnicas 

adequadas a cada organização e respetivo contexto, tendo em vista permitir tomar uma decisão 

sobre a possibilidade de abraçar uma oportunidade, mitigar um risco, recusar uma ideia, transferir 

e/ou partilhar o risco, estabelecer as prioridades de opções de tratamento, entre outras. 

 

A apreciação de riscos pode ser aplicada em todas as fases do ciclo de vida do projeto / atividade / 

organização e é, normalmente, aplicada por ciclos repetidos periodicamente. 

 

As técnicas de apreciação de risco deverão cumprir as seguintes necessidades: 

- Ser apropriadas ao objetivo, custo / benefício; 

- Permitir melhorar a compreensão da natureza do risco e as consequentes opções de tratamento; 

- Ser rastreáveis, repetíveis e verificáveis. 

 

Os métodos utilizados na análise de risco podem ser qualitativos, semi-quantitativos ou quantitativos. O 

grau de detalhe dependerá da análise específica, da disponibilidade de dados viáveis e da 

necessidade da organização na tomada de decisão. Adicionalmente, alguns métodos podem ser 

determinados por legislação.  

 

A norma de orientação NP EN ISO 31010: 2016 analisa, no seu anexo A, diversas técnicas de 

apreciação do risco, sendo a mais conhecida e utilizada a Matriz de Consequência versus 

Probabilidade (B.29) adequada para a identificação, análise da consequência e probabilidade, 

análise do nível de risco e ainda para a avaliação do risco. 

 

O nível de risco depende da realidade da organização à data da 

análise, ou seja, da adequação e eficácia dos controlos já 

existentes. O nível de eficácia dos controlos pode exprimir-se 

também de forma qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa, 

tendo em vista a tomada de decisão de manutenção ou reforço 

dos controlos determinados como aplicáveis. 

 

A comunicação e a consulta com as partes interessadas 

apropriadas, quer externas, quer internas, deverão ter lugar  

e ser integradas em todas as etapas do processo de gestão do 

risco. 
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Propomos os seguintes passos críticos para otimizar a apreciação do risco ou RISK ASSESSMENT: 

1º Enquadrar os SPONSORS dos objetivos, cronograma, intervenientes, recursos; 

2º Focar o ÂMBITO mais significativo para o contexto, ou seja, investir de forma direcionada à 

apreciação de riscos de 1 ideia & projeto chave, qualificação de fornecedores chave e/ou sistemas 

de gestão relevantes; 

3º Utilizar ferramentas de REFERÊNCIA reconhecidas (ISO31000, ISO27001, NIST, Maturity models); 

4ª Envolver os STAKEHOLDERS significativos no âmbito como os Risk Owners e o Asset Owners; 

5º Procurar EFICIÊNCIA através do registo e atualização dos exercícios anteriores “Measure once, 

comply many”. No caso de eventuais questionários, pré preencher informação conhecida e distribuir 

pelos intervenientes por seções de análise para otimizar o tempo de resposta; 

6º Monitorizar o PROGRESSO do desempenho do processo e comunicá-lo aos Stakeholders; 

7º AUTOMATIZAR o processo de risk assessment, através de sistemas de informação, fluxos de decisão 

e participação, avisos e alertas de progresso, entre outras técnicas; 

8º APRENDER com a experiência e melhorar continuamente o processo. 

 

A aplicação dos princípios, estrutura e processo de gestão do risco prevista na ISO31000 é adequada 

e abrangente a riscos e oportunidades específicas de sistemas de gestão qualidade ISO9001, Serviços 

ISO20000, Segurança da Informação ISO27001, Privacidade ISO27701, Continuidade do negócio 

ISO22301, Ambiente ISO14001, Segurança e Saúde no Trabalho ISO45001, IDI NP4457, Conciliação 

vida profissional, familiar e pessoal NP4552, entre outras. 

 

A Equipa Consultora da QualiWork apoia a S/ organização na abordagem ao risco aplicável ao S/ 

contexto, ao nível de ideias & projetos, qualificação de fornecedores e/ou sistemas de gestão ágeis e 

interessantes para Vós. 

Contem connosco! 

 

Sónia Vieira 

Diretora  

Março 2021 

 

SERVIÇOS QUALIWORK 
Somos uma empresa prestadora de serviços de consultoria, auditorias e formação, certificada pela NP 

EN ISO 9001 desde 2004 no seguinte âmbito:  

• Prestação de serviços de Consultoria, Formação e Auditoria no âmbito de normas de referência 

nacionais e internacionais a Entidades Públicas e Privadas (Qualidade, ISO 20000 Gestão de 

Serviços, Segurança da Informação, Ambiente, Investigação, Desenvolvimento e Inovação IDI, 

Segurança no Trabalho, Segurança Alimentar, entre outros)  

• Consultoria em mapeamento de processos  

 

Somos, desde abril 2009, uma Entidade Formadora certificada pela DGERT, o que permite aos nossos 

clientes usufruir de diversas vantagens, como isenção do IVA ao consumidor e os certificados 

profissionais associados. 
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Para informação mais detalhada sobre estes serviços deverá entrar em contacto com 

sonia.vieira@qualiwork.pt 917842136 - pedro.santana@qualiwork.pt 917843174 
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