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Crescemos em Resultados
Connosco, a confiança cresce 
assente no valor da transparência.
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Sistema de Controlo Interno

O sistema de controlo interno do Grupo compreende um conjunto 

de estratégias, políticas, sistemas, processos e procedimentos de-

finidos e aprovados pelo Conselho de Administração, após apre-

ciação pela Comissão de Auditoria que, por sua vez, supervisiona 

a independência, a adequação e a eficácia do sistema de controlo 

interno na sua globalidade.

Como princípio base, quaisquer políticas, processos ou procedi-

mentos têm associados um conjunto de controlos que visam ga-

rantir que os seguintes objetivos do sistema de controlo interno são 

alcançados:

 � Uma gestão prudente dos riscos de modo a assegurar a sus-

tentabilidade do negócio no médio e longo prazo (objetivos de 

desempenho); 

 � A existência de informação financeira e de gestão tempestiva, 

completa e fiável e de mecanismos de reporte independente 

dessa informação aos órgãos de gestão e fiscalização e às fun-

ções de controlo interno (objetivos de informação); e

 � O respeito das disposições legais e regulamentares sejam de 

natureza prudencial ou comportamental, incluindo, natural-

mente, as relativas à prevenção do branqueamento de capitais 

e do financiamento do terrorismo (objetivos de “compliance”).

Em termos gerais, o sistema de controlo interno deve permitir gerir 

adequadamente os riscos da sua atividade, atendendo ao perfil de 

risco definido pela Administração, bem como promover uma forte 

cultura de risco e comportamentos éticos.

O modelo de governo do sistema de controlo interno assenta numa 

abordagem de três linhas de defesa, compostas conforme a seguir 

indicado:

Desempenho 
e Operacionais

Informação
e Reporte

Compliance

 � Desempenho eficiente e 

rentável da atividade do M/L 

prazos

 � Continuidade do negócio

 � Gestão e controlo dos riscos

 � Avaliação prudente dos ativos & 

passivos

 � Proteção contra fraude

Conselho
de Administração

Assegura a independência e autonomia das funções de controlo interno (Risco, Compliance e Auditoria) e que estas têm esta-

tuto necessário para influenciar significativamente o processo de análise e tomada de decisão da instituição.

Comissão
de Auditoria

Linhas de reporte diretas com as funções de controlo interno de modo a que tenha acesso regular à informação necessária ao 

exercício das suas responsabilidades de supervisão.

Comité de
Controlo Interno

Monitoriza a evolução das deficiências de Controlo Interno detetadas, efetuando um acompanhamento da evolução dos 

Planos de Ação definidos.

Auditoria Interna
3ª linha defesa

Assegura que as demais funções dentro da instituição funcionam de acordo com o esperado. Deve exercer as suas funções de 

forma totalmente independente.

Risco e Compliance
2ª linha defesa

Desenvolvem as políticas e metodologias para a gestão dos riscos. Devem ter uma intervenção significativa na análise e na 

decisão quanto à assunção de risco e à definição do perfil de risco da instituição. Realizam ações de avaliação de eficácia dos 

controlos da 1ª linha.

Outras Áreas / Process Owners
1ª linha defesa

As linhas de negócio são quem, no dia-a-dia, expõem o Banco a um conjunto de riscos, competindo-lhes defender a institui-

ção da assunção de riscos indesejados, executando os controlos e procedimentos definidos e reportando à 2ª linha de defesa 

eventuais falhas identificadas.

 � A existência de informação 

financeira completa, pertinente, 

fiável e tempestiva

 � A existência de informação de 

gestão completa, pertinente, 

fiável e tempestiva de suporte 

à decisão

 � Respeito pelas disposições 

legais e regulamentares, pelas 

normas e usos profissionais 

e deontológicos, pelo Código 

de Conduta e demais regras e 

estatutárias

Objectivos do Sistema
de Controlo Interno

Modelo de Governação
do sistema de controlo interno
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 � Ambiente de Controlo – constitui a base do sistema de controlo 

interno na medida em que reflete o compromisso dos órgãos de 

gestão e demais colaboradores para com o mesmo. Neste par-

ticular é de salientar uma cultura organizacional que se preten-

de assente na integridade dos comportamentos e nos valores 

éticos plasmados no Código de Conduta. Paralelamente, toda 

a organização encontra-se sensibilizada para a importância de 

cumprir com os procedimentos instituídos e executar os contro-

los definidos.

 � Sistema de Gestão de Riscos – refere-se ao processo de iden-

tificação, avaliação, acompanhamento e controlo de todos os 

riscos materiais, procurando assegurar que estes se mantêm 

nos níveis previamente definidos pelo órgão de administração. 

O funcionamento do sistema de Gestão de Riscos é detalhado 

no capítulo seguinte.

 � Sistema de Informação e Comunicação – esta componente 

é fundamental para que os controlos sejam compreendidos 

e executados pela organização. Por outro lado, a existência de 

informação de gestão tempestiva e fiável é essencial para a 

tomada de decisões quanto ao desenvolvimento da atividade 

e o cumprimento da estratégia e dos objetivos definidos pelo 

órgão de administração.

 � Processo de Monitorização – subdivide-se entre os procedi-

mentos de controlo executados pela segunda linha de defesa e 

a avaliação independente realizada pela auditoria interna. Assim, 

o principal objetivo desta componente consiste em testar a efi-

cácia dos processos e controlos implementados, considerando 

o nível de tolerância ao risco definido, de forma a garantir que 

o risco residual que resulte da aplicação dos controlos se en-

contra abaixo desse valor para a categoria de risco em questão. 

Compreende sobretudo as ações e os testes de eficácia de-

senvolvidos continua ou pontualmente pelas funções de risco 

e compliance. O objetivo é identificar deficiências nos proces-

sos ou nos controlos que permitam adotar medidas corretivas 

atempadamente. As avaliações autónomas e independentes 

executadas pela auditoria interna são particularmente relevan-

tes para aferir a eficácia do sistema de controlo interno na sua 

globalidade.

O modelo de governo do sistema de controlo interno no Grupo en-

contra-se devidamente documentado e está alinhado com as exi-

gências do Aviso do Banco de Portugal nº. 5/2008, bem como com 

as Orientações da Autoridade Bancária Europeia sobre a governa-

ção interna das instituições que entraram em vigor a 21 de março 

de 2018 (EBA/GL/2017/11). De facto, no seguimento da metodolo-

gia adotada nos anos anteriores, no primeiro semestre de 2019 foi 

também realizado o exercício de self-assessment ao cumprimento, 

pelo Banco, dos requisitos do Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2008 

e das recentes Orientações da Autoridade Bancária Europeia (EBA) 

sobre a governação interna das instituições (GL 11). Os resultados 

deste exercício foram analisados pelo Comité de Controlo Interno e 

reportados aos órgãos de gestão e fiscalização do Banco. Refira-se 

que foram avaliados cerca de 280 requisitos, apresentando o Banco 

CTT um grau de conformidade elevado com a generalidade dos re-

quisitos de governo interno do regulador nacional (BdP) e europeu 

(EBA). Sem prejudicar o exposto, a implementação das oportuni-

dades de melhoria identificadas permitirá ainda aperfeiçoar alguns 

aspetos do sistema de controlo interno do Grupo.

Em 2019 iniciou-se um projeto de modelo organizacional visando 

robustecer o sistema de controlo interno corporativo.  Encontra-se 

ainda em curso o desenvolvimento das iniciativas para uma maior 

integração das funções de controlo do Grupo, nomeadamente para 

o estabelecimento de serviços comuns nas áreas em que existam 

sinergias, sendo que a Política Geral de Controlo Interno e Gestão 

do Risco define já ao nível do grupo os moldes em que o sistema de 

controlo interno do Banco CTT e das suas filiais deverão ser geridos. 

 � Pela primeira linha de defesa, responsável pela gestão de riscos 

e controlos, que integra, entre outras, a Direção da Rede de Lojas 

— função de front-office, responsável por executar os controlos 

de primeiro nível — e pela área de operações —, função de back-

-office, responsável por uma segunda validação (4-eyes check) 

da generalidade dos processos que são iniciados, essencial-

mente, na Rede de Lojas CTT.

 � Por uma segunda linha de defesa, que assegura a monitoriza-

ção dos riscos, aconselhando e dando apoio à primeira linha 

de defesa sobre a identificação de riscos e controlos. Integram 

a segunda linha de defesa o Compliance e o Risco, responsá-

veis pelo processo de monitorização, realizando neste âmbito 

testes periódicos à eficácia dos controlos de primeira linha, bem 

como as áreas de Planeamento e Controlo, a área de Segurança, 

a área Jurídica, bem como as áreas de Recursos Humanos e 

Organização Meios e Processos.

 � Por uma terceira linha de defesa, assegurada pela Auditoria 

Interna, função responsável por examinar e avaliar de modo 

independente a adequação e a eficácia das políticas, processos 

e procedimentos que suportam o sistema de controlo interno, 

particularmente através da realização de testes de efetividade 

aos controlos implementados.

O Conselho de Administração é o primeiro responsável pelo sistema 

de controlo interno, competindo-lhe definir, implementar, supervi-

sionar e rever periodicamente o modelo de governo implementado 

e assegurar a sua otimização e eficácia. É também responsabilidade 

do Conselho de Administração acompanhar a informação de gestão 

relativa às deficiências de Controlo Interno, analisar o relatório de 

avaliação do sistema de controlo interno e emitir opinião global 

sobre a adequação e a eficácia do sistema de controlo interno e, 

nesse âmbito, emitir uma declaração sobre a conformidade da po-

lítica de remuneração do Banco.

Compete à Comissão de Auditoria a monitorização e a crítica cons-

trutiva da estratégia do Grupo, devendo apreciar e influenciar de 

modo construtivo as atividades das funções de controlo, nomea-

damente no que respeita ao seu plano anual de atividades, asse-

gurando junto do órgão de administração que os responsáveis das 

funções de controlo interno têm condições para atuar com indepen-

dência, dispondo de uma adequada dotação de meios humanos 

e materiais para desempenharem as suas responsabilidades de 

modo eficaz.

O Comité de Controlo Interno é o órgão com responsabilidade pela 

definição dos critérios e execução dos instrumentos de gestão de 

riscos não financeiros (risco operacional, de compliance e repu-

tacional) e pela monitorização e avaliação contínua da eficácia do 

seu sistema de controlo interno, nomeadamente através do acom-

panhamento das deficiências detetadas. Este órgão visa apoiar o 

Conselho de Administração e a Comissão Executiva nas matérias 

referidas, sendo composto por todos os membros da Comissão 

Executiva e participando no mesmo, a título permanente, os respon-

sáveis pelo Risco, Compliance e Auditoria Interna. Em 2019 o Comité 

reuniu mensalmente.

Em linha com as exigências regulamentares e as melhores práticas, o 

sistema de controlo interno do Grupo assenta em quatro componentes:

Ambiente de Controlo Cultura 
organizacional

Estrutura 
organizacional

Planeamento 
estratégico

Sistema de Gestão de riscos Identificar Avaliar Acompanhar Controlar

Função de Gestão de Riscos | Função Compliance

Sistema de Informação e Comunicação Assegurar existência de informação de gestão Assegurar que a informação é reportar interna 
e externamente

Processo de Monitorização Ações de controlo Avaliações de controlo

Procedimentos contínuos de monitorização 
executados pela 2ª linha de defesa

Avaliações independentes executadas pela 
auditoria interna

Visam asseguram que os objectivos de controlo interno são alcançados

Componentes do Sistema de Controlo Interno


