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Whistle-blowing 

O artigo faz referência à Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro,  
que aprova o regime geral de proteção de denunciantes de violações  
e transpõe a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento e do Conselho, 
impondo um conjunto de obrigações às entidades abrangidas pelo 
respetivo âmbito de aplicação.
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A 
criação de canais de denúncia 
constitui, desde há vários anos, 
prática frequente nas empresas, 
com vantagens reconhecidas, de-
signadamente, na prevenção da 

prática de infrações, na gestão de conflitos, na 
promoção do respeito pelas regras de conduta in-
ternas e, em geral, para reforçar a confiança na  
organização.

No entanto, até recentemente, não existiam nor-
mas mínimas comuns para a proteção de denun-
ciantes, nem um regime jurídico transversal que 
regulasse a denúncia e a divulgação pública de 
infrações. 

A Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, constitui 
um ponto de viragem nesta matéria, porquanto 
veio regular a proteção das pessoas que denun-
ciam violações, prevendo como obrigatória a 
adoção de canais de denúncia interna por parte 
de um conjunto de entidades e estabelecendo as 
regras a que a denúncia e a divulgação pública 
de infrações devem obedecer. 

Esta lei entra em vigor no próximo dia 18 de junho 
e requer a atenção imediata por parte das enti-
dades obrigadas.

As entidades do setor público e privado que 
empreguem 50 ou mais trabalhadores, passam 



2 Junho 2022

agora a estar obrigadas a dispor de canais de 
denúncia interna a partir de 18 de junho de 2022. 
Adicionalmente, estão também obrigadas à ado-
ção de canais de denúncia interna as entidades 
contempladas no âmbito de aplicação dos atos 
da União listados na Diretiva (UE) 2019/1937 do 
Parlamento e do Conselho, e correspondente le-
gislação nacional, independentemente do núme-
ro de trabalhadores que tenham ao seu serviço. 
No setor público, excluem-se as autarquias locais 
que, embora com 50 ou mais trabalhadores, te-
nham menos de 10.000 habitantes.

As infrações que podem ser denunciadas ou pu-
blicamente divulgadas garantindo proteção ao 
denunciante são as que se encontram contem-
pladas pelo âmbito de aplicação dos atos da 
União listados na Diretiva (UE) 2019/1937, do 
Parlamento e do Conselho, e na corresponden-
te legislação nacional, referentes aos seguintes  
domínios:

a) Contratação pública;

b) Serviços, produtos e mercados financeiros, e 
prevenção do branqueamento de capitais e 
do financiamento do terrorismo.

c) Segurança e conformidade dos produtos.

d) Segurança dos transportes.

e) Proteção do ambiente.

f) Proteção contra radiações e segurança nu-
clear.

g) Segurança dos alimentos para consumo hu-
mano e animal, saúde animal e bem-estar 
animal.

h) Saúde pública.

i) Defesa do consumidor.

j) Proteção da privacidade e dos dados pes-
soais e segurança da rede e dos sistemas de 
informação.

k) Infrações lesivas dos interesses financeiros da 
União Europeia.

l) Infrações relativas às regras do mercado in-
terno, incluindo as regras de concorrência e 
auxílios estatais e as regras de fiscalidade 
societária.

m) Criminalidade violenta, especialmente vio-
lenta e altamente organizada, incluindo cri-
minalidade económico-financeira.

Por outro lado, a denúncia ou a divulgação públi-
ca de infrações podem ter por objeto infrações já 
cometidas, que estejam a ser cometidas ou cujo 
cometimento se possa razoavelmente prever, in-
cluindo tentativas de ocultação de tais infrações.

A denúncia ou divulgação pública da infração 
pode ter como fundamento informações obtidas 
no âmbito da atividade profissional (atual ou que 
tenha já terminado) do denunciante, ou até mes-
mo na fase de recrutamento ou de negociação 
para a celebração de contrato, e independente-
mente da natureza da atividade, do respetivo 
setor e/ou da qualidade do denunciante (traba-
lhador, prestador de serviços, fornecedor, sócio ou 
acionista, membro de órgãos de administração 
ou de supervisão, estagiário, outro).

As infrações podem ser denunciadas por meio 
de canais de denúncia internos ou externos ou  
divulgadas publicamente, mas há regras de utili-
zação e de precedência entre os diferentes meios. 
Em regra, o denunciante deverá recorrer aos  
canais de denúncia interna em primeiro lugar.

Os canais de denúncia interna devem possibili-
tar a apresentação e o seguimento das denún-
cias (por escrito e verbalmente, incluindo atra-
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vés de reuniões presenciais) e cumprir as regras 
estabelecidas, nomeadamente em matéria de 
confidencialidade e proteção da identidade do 
denunciante. 

A entidade que recebe a denúncia deve acusar 
receção da denúncia e prestar ao denunciante 
um conjunto de informações no prazo de sete 
dias. Além disso, a entidade recetora deve reali-
zar diligências de verificação interna (cessando 
a infração, se for caso disso) e comunicar ao de-
nunciante as medidas previstas ou adotadas para 
dar seguimento à denúncia, no prazo máximo de 
três meses. 

Relativamente à proteção conferida ao denun-
ciante, a regra fundamental é a proibição de 
qualquer forma de retaliação contra o denun-
ciante. A lei enumera um conjunto de atos que, 
se praticados até dois anos após a denúncia ou 
a divulgação pública, se presumem constituir 
retaliação (e.g. avaliação negativa de desem-
penho, alteração de condições contratuais, não 
renovação de contrato a termo, despedimento). 

Igualmente, presume-se abusiva qualquer sanção 
disciplinar aplicada ao denunciante, nesse perío-
do de dois anos. 

Para que o denunciante possa beneficiar desta 
proteção legal, exige-se que a denúncia ou a di-
vulgação pública da infração seja feita de boa-
-fé, segundo os termos previstos na lei, e que no 
momento da denúncia ou divulgação pública o 
denunciante tenha fundamento sério para crer 
que as informações são verdadeiras.

Finalmente, este novo regime legal prevê um 
vasto leque de contraordenações por incumpri-
mento de obrigações relativas, nomeadamente, 
à adoção de canais de denúncia, à gestão e tra-
mitação de denúncias, bem como à proteção de 
denunciantes, puníveis com coimas que podem 
ascender aos € 250.000. Assim, é prudente que 
as entidades obrigadas procurem implementar 
todos os mecanismos necessários (ou ajustar os 
existentes) de forma a assegurar o cumprimen-
to integral destas novas regras até 18 de junho  
de 2022.


