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Novo Regime Geral de Prevenção da Corrupção

e Canais de Denúncia



• Auditor | Árbitro na área administrativa e de relações laborais.

• Investigador | Centro de I&D sobre Direito e Sociedade (CEDIS).

• Membro | Observatório de Economia e Gestão da Fraude (OBEGEF).

• Membro | Gab. de Estudos da Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM).

• Formador certificado.

• Licenciado em Geografia e Planeamento Regional | NOVA FCSH. 

• Licenciado em Direito | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL).

• Pós-graduado em áreas do Direito Público| ICJP-FDUL.

• Mestre em Auditoria | Instituto Superior de Contabilidade e Administração Pública (ISCAL).

• Doutorando em Direito e Segurança| NOVA School of Law.

• Whistleblowing PT

• https://www.linkedin.com/in/patricksimoes

• patrickpittasimoes@gmail.com
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Patrick de Pitta Simões

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMt1JZENyCtS5IDr8NHIrDfFD12RYOmZo
https://www.linkedin.com/in/patricksimoes


1. Melhorar estratégias institucionais com vista a garantir integridade
organizacional

2. Prevenir e combater riscos de irregularidades, ilegalidades ou ilicitudes

3. Fomentar uma liderança assertiva, facilitadora de uma cultura de integridade
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Objetivos

YouTube: Whistleblowing PT | Linked : Patrick de Pitta Simões 



Abuso do poder confiado para obtenção de benefícios privados. A corrupção pode
ser classificada como grande, pequena e política, dependendo do volume de
dinheiro perdido e do sector em que ocorre.

Fonte: https://transparencia.pt/glossario-anti-corrupcao/
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Corrupção



Entende-se por corrupção e infrações conexas os crimes de corrupção, recebimento e oferta
indevidos de vantagem, peculato, participação económica em negócio, concussão, abuso de
poder, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio
de subsídio, subvenção ou crédito,

previstos no Código Penal, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março, na sua redação atual,
na Lei n.º 34/87, de 16 de julho, na sua redação atual, no Código de Justiça Militar, aprovado em anexo à Lei n.º
100/2003, de 15 de novembro, na Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, na sua redação atual, na Lei n.º 20/2008, de

21 de abril, na sua redação atual, e no Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, na sua redação atual.
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Definição de corrupção 

e infrações conexas 

Artigo 3.º RGPC
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1 - O presente regime é aplicável às pessoas coletivas com sede em Portugal que

empreguem 50 ou mais trabalhadores e às sucursais em território nacional de pessoas

coletivas com sede no estrangeiro que empreguem 50 ou mais trabalhadores.

…

5 - Os serviços e as pessoas coletivas da administração direta e indireta do Estado, das

regiões autónomas, das autarquias locais e do setor público empresarial que não sejam

considerados entidades abrangidas adotam instrumentos de prevenção de riscos de

corrupção e infrações conexas adequados à sua dimensão e natureza, incluindo

os que promovam a transparência administrativa e a prevenção de conflitos de

interesses.

YouTube | Linked : Patrick de Pitta Simões 

Âmbito de aplicação do RGPC

Artigo 2.º RGPC 



Através de instrumentos de prevenção e gestão de riscos, tais como:

• Códigos de ética;

• Códigos de conduta;

• Manuais de procedimentos;

• Normas de controlo interno;

• Planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas;

• Canais de comunicação de irregularidades.
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Como prevenir riscos de corrupção e 

infrações conexas?



A deontologia é o conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma

determinada profissão, ou seja, os princípios e valores éticos que têm particular

pertinência e relevância no exercício dessa profissão.

Disciplina da ética adaptada ao exercício de uma profissão.
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Deontologia Profissional



Consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as ordens e instruções

dos superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo com os objetivos que

tenham sido fixados e utilizando as competências que tenham sido consideradas adequadas.

Artigo 73.º, n.º 2, alínea e) e n.º 7 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
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Dever de zelo
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Whistleblowing



• Whistleblowing;

• Whistleblower;

• Irregularidades;

• Canais de denúncia.
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Terminologia



• Sabarnes-Oxley Act (SOX), de 30 de julho de 2002;

• Recomendação 2005/162/CE, de 15 de fevereiro, Comissão Europeia;

• Parecer n.º 1/2006, adotado em 1 de fevereiro, pelo GT29;

• Recomendação n.º 10-A, de novembro de 2005, da Comissão do Mercado de

Valores Mobiliários (CMVM);

• Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, que aprovou especificamente medidas de

combate à corrupção.
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Enquadramento



1 - Os trabalhadores da Administração Pública e de empresas do sector empresarial do

Estado que denunciem o cometimento de infracções de que tiverem conhecimento no

exercício das suas funções ou por causa delas não podem, sob qualquer forma, incluindo

a transferência não voluntária, ser prejudicados.

2 - Presume-se abusiva, até prova em contrário, a aplicação de sanção disciplinar aos

trabalhadores referidos no número anterior, quando tenha lugar até um ano após a

respectiva denúncia.

3 - Os trabalhadores referidos nos números anteriores têm direito a:

a) Anonimato, excepto para os investigadores, até à dedução de acusação;

b) Transferência a seu pedido, sem faculdade de recusa, após dedução de acusação.
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Art. 4.º (garantias dos denunciantes) 

da Lei n.º 19/2008, de 21 de abril 



Alterado pela Lei n.º 30/2015, de 22 de abril

1 - Os trabalhadores da Administração Pública e de empresas do sector empresarial do Estado,

assim como os trabalhadores do sector privado, que denunciem o cometimento de infrações de

que tiverem conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas não podem, sob

qualquer forma, incluindo a transferência não voluntária ou o despedimento, ser prejudicados.

(…)

3 - Os trabalhadores referidos nos números anteriores têm direito a: (…) c) Beneficiar, com as

devidas adaptações, das medidas previstas na Lei n.º 93/99, de 14 de julho, que regula a aplicação

de medidas para a proteção de testemunhas em processo penal, alterada pelas Leis n.º 29/2008, de

4 de julho, e n.º 42/2010, de 3 de setembro.»
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Art. 4.º (garantias dos denunciantes) 

da Lei n.º 19/2008, de 21 de abril (cont.)



A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), deliberou Princípios

Aplicáveis aos Tratamentos de Dados Pessoais com a finalidade de Comunicação

Interna de Atos de Gestão Financeira Irregular (Linhas de Ética).

«Em termos simples, podemos definir o Whistleblowing como um sistema que se

traduz na criação nas empresas de condições para denúncia de comportamentos

fraudulentos ou irregulares capazes de afectar seriamente a sua actividade».
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Deliberação n.º 765/2009, 

de 21 setembro
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Diretiva Whistleblowers



Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 (Resolução do

Conselho de Ministros n.º 37/2021, de 6 de abril).

Criação do Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o Regime Geral de

Prevenção da Corrupção (Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro).

Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações (Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro).
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Cronologia
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1 - As pessoas coletivas, incluindo o Estado e as demais pessoas coletivas de direito

público, que empreguem 50 ou mais trabalhadores e, independentemente disso, as

entidades que estejam contempladas no âmbito de aplicação dos atos da União

Europeia referidos na parte i.B e ii do anexo da Diretiva (UE) 2019/1937 do

Parlamento Europeu e do Conselho, doravante designadas por entidades obrigadas,

dispõem de canais de denúncia interna.

YouTube | Linked : Patrick de Pitta Simões 

Obrigação de estabelecer 

canais de denúncia interna

Artigo 8.º RGPDI 



Lei n.º 19/2008, de 21 de abril: infrações que os trabalhadores tiverem conhecimento
no exercício das suas funções ou por causa delas.

De acordo com a Deliberação da CNPD: Apenas irregularidades aos domínios da
contabilidade, dos controlos contabilísticos internos, da auditoria, da luta contra a
corrupção e do crime bancário e financeiro.

De acordo com a Diretiva Whistleblowing: Violações ao direito e políticas da União
em diversos domínios específicos (art. 1.º a 3.º n.º 1 da Diretiva).

Diplomas setoriais tais como a Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (que estabelece
medidas de combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do
Terrorismo).
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O que é que podia/pode ser denunciado?
Para situações anteriores ao RGPDI



• Contratação pública;

• Serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e do

financiamento do terrorismo;

• Segurança e conformidade dos produtos;

• Segurança dos transportes;

• Proteção do ambiente;

• Proteção contra radiações e segurança nuclear;

• Segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal;

• Saúde pública;

• Defesa do consumidor;

• Proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de

informação.

Subalíneas da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do RGPDI
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Que domínios o RGPDI prevê que 

seja admissível a denúncia?



1 - É proibida a prática de assédio.

2 - Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de

discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação

profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de

lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.

3 - Constitui assédio sexual o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal

ou física, com o objetivo ou o efeito referido no número anterior.

4 - A prática de assédio confere à vítima o direito de indemnização, aplicando-se o disposto no artigo

anterior.

5 - A prática de assédio constitui contraordenação muito grave, sem prejuízo da eventual responsabilidade

penal prevista nos termos da lei.

6 - O denunciante e as testemunhas por si indicadas não podem ser sancionados disciplinarmente, a menos

que atuem com dolo, com base em declarações ou factos constantes dos autos de processo, judicial ou

contraordenacional, desencadeado por assédio até decisão final, transitada em julgado, sem prejuízo do

exercício do direito ao contraditório

Artigo 29.º do Código do Trabalho
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Assédio



• O ato ou omissão contrário e lesivo dos interesses financeiros da União Europeia;

• O ato ou omissão contrário às regras do mercado interno (um espaço sem fronteiras internas no

qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é assegurada de

acordo com as disposições dos Tratados), incluindo as regras de concorrência e auxílios estatais,

bem como as regras de fiscalidade societária;

• A criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada, bem como os crimes

previstos no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de

combate à criminalidade organizada e económico-financeira; e

• Nos domínios da defesa e segurança nacionais, só é considerado infração, para efeitos do

RGPDI, o ato ou omissão contrário às regras de contratação constantes dos atos da UE

referidos na parte i.A do anexo da DiretivaWhistleblowing, ou que contrarie os fins destas regras.

Alíneas b) a d) do n.º 1 do art. 2.º do RGPDI
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Domínios admissíveis para a 

denúncia, cf. RGPDI (cont.)



➢ Risco de Inerente

➢ Risco de Controlo

➢ Risco de Deteção
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Avaliação do Risco



a) Ou esta entidade se encontra prevista na estrutura societária, sem prejuízo do exercício
das funções descritas com independência e com salvaguarda da confidencialidade, não se
verificando recurso à figura da subcontratação, aplicando-se-lhe o regime do responsável
pelo tratamento [previsto no RGPD];

b) Ou se verifica o recurso a entidade externa à estrutura societária, caso em que se aplica
o regime de subcontratação descrito na Deliberação [nos termos e para os efeitos descritos no

artigo 14.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, à data em vigor]».
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Segurança Interna vs Externa
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Auditoria Interna
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O que deverá ser entendido por Compliance?
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«A escolha das pessoas ou dos departamentos de uma entidade jurídica do setor
privado mais indicados para serem designados competentes para receber e dar
seguimento às denúncias varia em função da estrutura da entidade, mas, em qualquer
caso, o desempenho da função deverá assegurar a independência e a ausência de
conflitos de interesses. Nas pequenas entidades, esta função poderá corresponder a
uma segunda função de um empregado da empresa, bem posicionado para comunicar
diretamente com o dirigente da organização, como o chefe do gabinete de
conformidade ou o responsável pelos recursos humanos, o responsável pela
integridade, o responsável por questões jurídicas ou de privacidade, o diretor financeiro,
o auditor-chefe ou um membro do conselho de administração».
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Responsável pelo tratamento
Considerando 56 da Diretiva Whistleblowing



As comunicações de dados para fora da União Europeia (UE) devem respeitar as
disposições sobre transferências internacionais de dados.

A adequação do nível de proteção de dados conferido a um Estado que não pertença à
UE é avaliada em função de todas as circunstâncias que rodeiam a transferência,
nomeadamente, a natureza dos dados, a finalidade e duração dos tratamentos, os países
de origem e de destino envolvidos, as regras de direito gerais e sectoriais em vigor no
Estado destinatário e as medidas de segurança respeitadas nesse Estado.
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Transferência de dados para fora da 

União Europeia 
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Quem são os supervisores da conformidade legal na 

Administração Pública (Autoridades Competentes)?



• A denúncia pode ser anónima e deve ser assegurada a confidencialidade e a
segurança das comunicações.

• A plataforma de denúncias não deve ter qualquer ligação aos sistemas
informáticos da organização que recebe a denúncia de modo a tornar mais
robusta a sua proteção.

• Deve ser possível o acesso à plataforma através da internet, a qualquer momento
e lugar, a partir de um dispositivo indiferenciado, profissional ou pessoal, através
de link ou de QR-Code definidos e comunicados para o efeito.

• O utilizador é convidado a fornecer as informações necessárias para efetuar a sua
denúncia, nomeadamente, a data e o local onde os factos ocorreram ou
continuam a ocorrer, assim como, a descrever os dados que são objeto do seu
alerta e a anexar os ficheiros que suportem o mesmo.
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Whistleblowing 2.0
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