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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular tem por objetivo dotar o estudante de conhecimento e competências na 

área de Gestão do Risco, através do domínio das ferramentas, conceitos, metodologias e 

técnicas que reforçam a sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão 

global para otimizar o compromisso ético, as medidas preventivas do risco, saber organizar 

situações, custos e indicadores de emergência, bem como as estratégias de aferição da 

efetividade, utilidade e eficácia e operacionalizar a estratégia para a Qualidade Total da 

Empresa, através de uma gestão económica, eficiente e eficaz do risco. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução à Gestão do Risco  

1.1 - Conceito e Tipologia do Risco  

1.2 - Definição de Incerteza e Risco 

1.3 - Técnicas de Gestão do Risco  

1.4 - A aleatoriedade na nossa vizinhança 

1.5 - História do Risco 

2. Fases de um Plano/Relatório de Gestão do Risco 

2.1 - Enquadramento da Gestão do Risco; Definição/Diagnostico; Objetivos; 

Requisitos; Especificações e Brainstorming 

GFUC Previsto 
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2.2 - Benefícios da Gestão do Risco 

2.3 - Aplicações Funcionais da Gestão do Risco 

2.4 - Definições 

2.5 - Sistemas de Gestão do Risco: a NP ISO 31000:2018 

2.6 - Estabelecimentos do Contexto 

2.7 - Implementação: Identificação e Avaliação 

3. Plano de Gestão do Risco 

3.1 - Delegação e comprometimento 

3.2 - Implementação e estabelecimento do Plano de Gestão 

3.3 - Gestão Integrada dos Riscos 

3.4 - Monotorização e Apreciação dos Riscos 

4 - Ferramentas de Gestão do Risco 

4.1 - Análise sobre os procedimentos de apreciação 

4.2 - Avaliação de consequências e verosimilhança 

4.3 - Avaliação e escolha de método de Apreciação do Risco 

4.4. - A ISO/IEC 31010 

4.5. - Exemplos de aplicação 

5. Apresentação dos casos práticos 

5.1 - Exposição sobre as utilizações da gestão do risco 

5.2 - Aplicação dos conhecimentos em contexto de grupo  

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos programáticos da UC permitem a aquisição de conhecimentos sólidos nas 

metodologias de gestão do risco na norma de referência e das diferentes etapas para a sua 

implementação e aplicação nas organizações; interpretar os requisitos de análise do risco 
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presentes nas normas de sistemas de gestão; apreender as ferramentas básicas de 

determinação, avaliação e gestão dos riscos; a realização de trabalhos em grupo permite 

aos alunos planear, preparar e aplicar as metodologias de avaliação do risco. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

OBRIGATORIA: 

- NP ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018) 

- NP EN 31010:2016 (EN 31010: 2010) (ISO/IEC 31010:2009) 

- DNP ISO Guia 73:2011 (ISO Guide 73:2009) 

- DNP ISO/TR 31004:2017 (ISO/TR 31004:2013) 

- Power, M. (2004). The Risk management of everything. Rethink the politics of uncertainty. 

London: Demos. 

- Raytheon Company (2003), Risk Management Plan for the EMD Project. Maryland. 

- ITA (2004), Guidelines for tunneling risk management. Lausanne. 

- FERMA (2003), Norma de Gestão de riscos, Brussels. 

RECOMENDADA: 

- Beja, Rui (2004). Risk management, Gestão, relato e auditoria dos riscos de negócio. 

Lisboa: Áreas editora. 

- Bernstein, Peter L. (1997); Desafio aos deuses, a fantástica história do risco, 2.ª edição, 

Rio de Janeiro, editora Campus. 

- Mlodinow, Leonard (2009); O passeio do bêbado, como o acaso rege as nossas vidas, 

Lisboa, Editorial Bizâncio. 

- Taleb, Nassim, N., (2014) O Cisne Negro, O Impacto do Altamente Improvável, 7.ª edição, 

Alfragide, Dom Quixote. 

- AR (2008). Lei n.o 54/2008, DR, 171, 4 de setembro. 

- Brito, O. (2007). Gestao de riscos: uma abordagem orientada a riscos operacionais. Sao 

Paulo: Saraiva. 
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- Chapman. C. e Ward, S. (2004). Project Risk Management. Chichester: John Wiley. 

- Cooke, S. (2004). Corruption Resistance Strategies: Researching risks in local govemment. 

Sydney: Independent Commission Against Corruption (ICAC). 

- Greco (2009). Fraud and corruption in public services. Greco. 

- Jones, P. (2009). Fraud and corruption in public services: a guide to risk and prevention. 

Aldershot, England: Gower. 

- Krimpsky, S. e Golding, D. (1992). Social Theories of Risk. Westport: Praeger. 

- Morgan, M. e Henrion, M. (2006). Uncertainty: A Guide to Dealing with Uncertainty in 

Quantitative Risk and Policy Analysis. New York: Cambridge University Press. 

- NFPA (2009). Life safety code. US: NFPA. 

- UNDP (2008). A Users' Guide to Measuring risk: Critical issues for survival and Success 

into the 21st Century: Comwall. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia de ensino utilizada permitirá que o aluno seja centro da aprendizagem. Serão 

ministrados todos os conceitos e técnicas de uma forma teórica, sustentada em casos 

práticos, que permitirão adquirir os conhecimentos necessários para a sua aplicação prática. 

Serão propostos trabalhos práticos de gestão do risco, para que os alunos possam aplicar e 

desenvolver as técnicas apreendidas. 

Regime de Avaliação continua: execução de trabalhos em grupo, com apresentação: 

- Plano de Gestão do Risco 

- Mapa de registo dos Riscos 

- Técnicas de Avaliação do risco  

Os Alunos que reprovem ou não possuam aprovação em avaliação contínua, poderão 

realizar e apresentar o trabalho prático na data do exame em época normal ou em época de 

recurso, o qual terá o peso de 100% na nota final. 

Regime de Avaliação por exame: Trabalho prático para o estudante que não se tenha 

submetido a avaliação continua ou que nela não tenha obtido sucesso, obtendo aprovação 

quando a classificação da UC for igual ou superior a dez valores. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Conceitos Gerais 

Descrição: Esta unidade curricular será alvo de uma metodologia expositiva, descritiva 

combinada com exercícios/trabalhos teórico-práticos de modo a introduzir os conceitos e a 

terminologia relativos às metodologias de determinação, avaliação e gestão do risco. 

Objetivos: Dominar os conceitos, princípios e técnicas inerentes às metodologias de 

determinação, avaliação e gestão do risco. 

Fases de um Plano/Relatório de Gestão do Risco - Análise do tipo de riscos presentes 

nas várias normas de sistemas de gestão. 

Descrição: Esta unidade curricular será alvo de uma metodologia expositiva, descritiva 

combinada com a realização de trabalhos em grupo de modo a apreender conceitos e a 

terminologia relativos às metodologias de determinação, avaliação e gestão do risco. 

Objetivos: Dominar os conceitos, princípios e técnicas inerentes às metodologias de 

determinação, avaliação e gestão do risco. 

Ferramentas de Gestão do Risco 

Descrição: Esta unidade será alvo de uma metodologia expositiva, descritiva combinada 

com a realização de trabalhos em grupo de modo a selecionar e aplicar as técnicas de 

avaliação do risco. 

Objetivos: Dominar os conceitos, princípios e técnicas inerentes as metodologias de 

determinação, avaliação e gestão do risco. 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

A presença nas aulas não é obrigatória mas recomenda-se vivamente aos alunos que assistam e 
participem ativamente nas aulas.  

Guarda, 30 de junho de 2021 

Coordenador da área disciplinar 

 

Professor Doutor Rui Pitarma 

O Professor 

 

Professor doutor Jorge Gregório 

 


