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Introdução

O suborno é um fenómeno generalizado, que 
levanta sérias preocupações sociais, morais, 
económicas e políticas, prejudica a boa gestão 
das organizações, dificulta o desenvolvimento e 
distorce a concorrência, destrói a confiança nas 
organizações, interfere no funcionamento justo e 
eficiente dos mercados, entre outros fatores.

A Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE), a 
Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção e a legislação de cada país, têm feito 
progressos no combate ao suborno. No entanto, a 
legislação por si só não é suficiente para resolver 
esta temática.

As organizações têm a responsabilidade de 
contribuir proactivamente para combater o 
suborno. E para que as organizações tomem 
medidas proativas na prevenção do suborno e da 
corrupção, foi publicada a ISO 37001.

Esta norma reflete as boas práticas internacionais 
e tem o potencial de reduzir o risco corporativo e 
os custos relacionados ao suborno, 
proporcionando uma estrutura de negócios para 
prevenir, detetar e tratar estes temas, através do 
compromisso da liderança para estabelecer uma 
cultura de integridade, transparência, abertura e 
conformidade.

Uma política anticorrupção e um sistema de 
gestão apoiam a organização a evitar ou mitigar 
os custos, riscos e danos do envolvimento em 
suborno, para promover a confiança nas relações 
comerciais e para melhorar a sua reputação.

A norma ISO 37001 aborda os seguintes aspetos:

- Suborno pela organização, pelo seu pessoal ou 
sócios que agem em nome da organização ou 
para seu benefício; 
- Suborno da organização, do seu pessoal ou 
sócios, em relação às atividades da organização.



É aplicável a organizações de pequena, média e grande 
dimensão de todos os setores, incluindo setores públicos, 
privados e sem fins lucrativos.

Os riscos de suborno enfrentados por uma organização 
variam de acordo com fatores como o tamanho da 
organização, os locais e setores em que a organização 
opera, e a natureza, escala e complexidade das atividades 
da organização.



Os principais benefícios são:

· Prevenir, detetar e resolver casos de suborno e 
promover uma cultura empresarial ética

· Aumentar a confiança das partes interessadas

· Minimizar o risco e mitigar riscos legais

· Obter vantagem competitiva

· Demonstrar o compromisso da organização na 
prevenção do suborno

· Fortalecimento da organização através de aumento 
da reputação

Principais benefícios 
da implementação e 
certificação ISO 37001



É uma norma que segue a estrutura 
de alto nível estando alinhada com 
os requisitos das recentes edições 
das normas ISO, facilitando a 
integração com outros referenciais 
e certificações já existentes nas 
organizações, podendo ser 
implementada em conjunto com 
outros padrões de sistema de 
gestão (por exemplo, ISO 9001, ISO 
14001, ISO/IEC 27001 e ISO 19600) 
e normas de gestão (por exemplo, 
ISO 26000 e ISO 31000).

A QualiWork, através da sua Equipa 
de Colaboradores especializados, 
possui o know-how necessário para 
contribuir de forma proactiva e 
dedicada para o desenho de um 
sistema de gestão coerente com a 
visão, a cultura e com o negócio de 
cada uma das Organizações.

A QualiWork é certificada pela 
APCER na Norma ISO NP EN 
9001:2015 pois sabemos que é 
necessário compreender o processo 
para que possamos ajudar os nossos 
Clientes em todos os espetos 
necessários.

Integração com outros 
sistemas de gestão já 
certificados pela 
Organização

C O N T E M  C O N N O S C O !

Patrícia Paulo

Consultora Sénior



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.

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

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

(917842136) (917843174)

Bibliografia:

· ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems 
- Requirements with guidance for use 
· https://www.apcergroup.com

O presente documento constitui um resumo e 
interpretação livre por parte da QualiWork, Lda 
não dispensando nem substituindo a leitura e 
interpretação da Bibliografia publicada por parte 
da Organização leitora.

Esta QWTips é propriedade da QualiWork, Lda. 
Apenas pode ser utilizada em ações internas à 
entidade cliente recetora da mesma, não podendo 
ser reproduzido para outras situações salvo 
concordância expressa da QualiWork, Lda.


