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I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

A iniciativa legislativa sub judice visa estabelecer um regime geral de proteção de 

denunciantes de infrações, transpondo para ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 

2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 20191, relativa 

à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União. 

Na exposição de motivos, o proponente refere-se aos denunciantes como «aqueles que, 

de boa fé e com base em suspeitas consistentes, denunciem às autoridades crimes 

graves» e destaca aquele que tem sido o seu papel de denúncia, caracterizando-o 

«como um importante e eficaz instrumento de política criminal». 

Por reconhecer que, por um lado, os denunciantes se encontram numa posição 

privilegiada para conhecer informação relativa a ameaças ou crimes que surgem no 

contexto das organizações em que trabalham e, por outro lado, que a partilha dessa 

informação os coloca numa posição de constrangimento e de ponderação face à sua 

situação pessoal, o proponente defende a necessidade da existência de um quadro 

jurídico consistente que proteja a posição dos mesmos. A este propósito recorda a 

Convenção das Nações Unidas contra a corrupção2, adotada em 2003, que instava os 

Estado a adotarem medidas de proteção para estes casos, e refere que, no seio da 

União Europeia, essas medidas têm sido desenvolvidas, embora assuma que a 

proliferação de normas sobre a matéria deu lugar a um «quadro jurídico fragmentado e 

discrepante», pelo que a Diretiva supra mencionada pretende «assegurar um nível 

eficaz e equilibrado de proteção dos denunciantes.» 

Considerando a inexistência no ordenamento jurídico nacional de uma legislação 

transversal sobre o tema, o proponente salienta a importância da transposição da 

 
1 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en  
2 Disponível em: https://www.unodc.org/documents/lpo-

brazil//Topics_corruption/Publicacoes/2007_UNCAC_Port.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2007_UNCAC_Port.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2007_UNCAC_Port.pdf
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2007_UNCAC_Port.pdf
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Diretiva, «conferindo proteção àqueles que denunciem ou divulguem publicamente 

infrações ao direito da União (..), mas também àqueles que denunciem ou divulguem 

publicamente casos de criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente 

organizada, bem como crimes previstos no n.º 1 do artigo 1.º3 da Lei n.º 5/2002, de 11 

de janeiro.4» 

A proposta de lei compõe-se de vinte e nove artigos e encontra-se dividida por capítulos, 

seguindo a estrutura e lógica infra: 

• Capítulo I – Disposições Gerais, onde se encontram as normas definidoras do 

objeto e âmbito da lei, a articulação com outros regimes, a definição do conteúdo 

e objeto da denúncia, do conceito de denunciante, bem como das condições 

para que se possa beneficiar das medidas de proteção; 

• Capítulo II – Meios de denúncia e divulgação pública, onde se determinam 

os canais de denúncia interna e externa, a sua forma e procedimento, e se 

estabelecem regras como as relativas à confidencialidade, ao tratamento de 

dados pessoais e à conservação de denúncias; 

• Capítulo III – Medidas de Proteção, onde se consagra a proibição de retaliação 

contra o denunciante e se definem as medidas de apoio; 

• Capítulo IV - Tutela administrativa e jurisdicional, onde se trata da matéria 

da responsabilidade disciplinar, civil, contraordenacional e criminal do 

denunciante e da proteção da pessoa visada pela denúncia. Este capítulo 

contém também uma norma definidora de um regime contraordenacional para o 

incumprimento do estabelecido no diploma; 

• Capítulo V – Disposição Final, que determina o início da vigência da lei que 

vier a ser aprovada.  

 

• Enquadramento jurídico nacional  

 
3 Ligação para o artigo retirada do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico (https://dre.pt/). Salvo 

indicação em contrário, todas as ligações para referências legislativas são feitas para o portal oficial do 

Diário da República Eletrónico. 
4 Lei que «Estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira». 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107731034/202105111848/73455271/diploma/indice?q=lei+n.%C2%BA%205%2F2002
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/67572408/view?q=lei+n.%C2%BA%205%2F2002
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/67572408/view?q=lei+n.%C2%BA%205%2F2002
https://dre.pt/
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Em Portugal, não existe nenhum regime legal específico que reconheça e regule a 

proteção dos denunciantes de infrações, existindo apenas referências pontuais em 

alguns diplomas dispersos. 

 

O regime do ilícito de mera ordenação social e respetivo processo tem, em Portugal, 

uma regulamentação central no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro5, estando 

igualmente previsto de forma dispersa nos diplomas legais que regulam cada uma das 

áreas às quais as infrações dizem concretamente respeito. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, o 

processo de contraordenação inicia-se oficiosamente, mediante participação das 

autoridades policiais ou fiscalizadoras ou mediante denúncia particular. Acresce que, 

aos ilícitos de mera ordenação social são aplicáveis as normas processuais penais, 

conforme dispõe o n.º 1 do artigo 41.º.  

Neste seguimento, dispõe o artigo 241.º do Código de Processo Penal (CPP), que a 

notícia do crime pode ser adquirida pelo Ministério Público por conhecimento próprio, 

por intermédio dos órgãos de polícia criminal ou mediante denúncia. A denúncia de 

crime é obrigatória para as entidades policiais e para os funcionários na aceção do artigo 

386.º do Código Penal, onde se incluem, nomeadamente, os funcionários civis, os 

agentes administrativos e os árbitros, jurados e peritos (artigo 242.º do CPP e artigo 

386.º do Código Penal); por seu lado, a denúncia é facultativa para qualquer pessoa 

que tiver notícia de um crime, salvo se o procedimento respetivo depender de queixa ou 

de acusação particular (artigo 244.º do CPP). Nos termos do artigo 246.º do CPP, «a 

denúncia verbal é reduzida a escrito e assinada pela entidade que a receber e pelo 

denunciante, devidamente identificado» (n.º 2). É ainda admissível a denúncia anónima 

escrita, mas esta só dá lugar à abertura de inquérito se dela se puderem retirar indícios 

da prática de crime ou a denúncia vir a constituir, por si mesma, crime (n.º 6). A denúncia 

deverá ser destruída no caso de não originar a abertura de inquérito (n.º 8).  

 
5 Diploma disponível no portal oficial do Diário da República, em www.dre.pt. Todas as referências relativas 

ao ordenamento jurídico nacional devem considerar-se remetidas para o referido portal, salvo indicação 

expressa em contrário.  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107671399/202105121741/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107671399/202105121741/73448015/diploma/indice?q=Decreto-Lei++n.%C2%BA%20433%2F82
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107671399/202105121741/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107671399/202105121755/73447999/diploma/indice?q=Decreto-Lei++n.%C2%BA%20433%2F82
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876418/202105121839/73862074/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876418/202105121839/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981223/201708230200/73474355/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981223/201708230200/73474355/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876418/202105121839/73862075/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981223/201708230200/73474355/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981223/201708230200/73474355/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876418/202105121839/73862077/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876418/202105121839/73862079/diploma/indice
http://www.dre.pt/
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O artigo 374.º-B do Código Penal, estabelece um mecanismo de recompensa para os 

denunciantes, determinando a dispensa da pena se o agente tiver denunciado o crime 

dentro de 30 dias da sua ocorrência, desde que voluntariamente restitua a vantagem 

ou, tratando-se de coisa ou animal fungíveis, o seu valor (n.º 1); prevê-se igualmente a 

especial atenuação da pena nos casos em que o agente, até ao encerramento da 

audiência de julgamento em primeira instância, tenha auxiliado na obtenção ou 

produção das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis 

(n.º 2).  

 

A Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, que aprova medidas de combate à corrupção, 

estabelece, no artigo 4.º, um princípio genérico de proteção dos trabalhadores da 

Administração Pública e do setor empresarial do Estado, prevendo que «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» (n.º 1). A norma estabelece ainda que 

se presume abusiva a aplicação de sanção disciplinar aos trabalhadores denunciantes, 

quando seja aplicada no prazo de um ano após a respetiva denúncia (n.º 2). Por fim, 

reconhecem-se os direitos dos trabalhadores denunciantes ao anonimato e à 

transferência a seu pedido sem faculdade de recusa (n.º 3).  

 

A Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, estabelece as medidas de natureza preventiva e 

repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao 

financiamento do terrorismo. Este diploma impõe o dever de denúncia de qualquer 

atividade que possa constituir branqueamento de capitais ou financiamento de 

terrorismo, às entidades financeiras e não financeiras referidas nos artigos 3.º e 4.º, 

onde se incluem, nomeadamente, as instituições de crédito, as sociedades de 

consultoria para investimento, as concessionários de exploração de jogo em casinos, 

as entidades com atividades imobiliárias ou os revisores oficiais de contas (artigo 18.º).  

Nos termos do artigo 20.º do diploma, «As informações prestadas de boa fé pelas 

entidades sujeitas (…) não constituem violação de qualquer dever de segredo, imposto 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981223/201708230200/73474337/diploma/indice
https://dre.pt/application/file/a/249896
https://dre.pt/application/file/a/449355
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por via legislativa, regulamentar ou contratual, nem implicam, para quem as preste, 

responsabilidade de qualquer tipo» (n.º 1). Acresce que, nos termos do n.º 2 da norma, 

qualquer indivíduo que, ainda que não intencionalmente, releve a identidade do 

denunciante, será punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.  

 

A Lei n.º 93/99, de 14 de julho, regula a aplicação de medidas para proteção de 

testemunhas em processo penal. O diploma define «testemunha» como «qualquer 

pessoa que, independentemente do seu estatuto face à lei processual, disponha de 

informação ou de conhecimento necessários à revelação, percepção ou apreciação de 

factos que constituam objecto do processo, de cuja utilização resulte um perigo para si 

ou para outrem» [artigo 2.º, alínea a)]. Deste conceito é possível retirar que a qualidade 

de denunciante pode ou não coincidir com a de testemunha, tendo em conta que a 

relevação de informações pelo denunciante não está necessariamente associada à 

existência de perigo sobre si ou outrem, e que tais informações poderão não ter natureza 

penal. 

À testemunha poderão ser aplicadas as seguintes medidas de proteção, determinadas 

judicialmente: 

1. Ocultação da imagem e/ou distorção de voz aquando da prestação de 

declarações ou de depoimento, de modo a evitar-se o reconhecimento da 

testemunha (artigo 4.º); 

2. Recurso à teleconferência, nas circunstâncias previstas no artigo 5.º; 

3. Medidas pontuais de segurança, nomeadamente, a indicação no processo de 

residência diferente da residência habitual ou proteção policial (artigo 20.º); 

4. Programa especial de segurança, nas circunstâncias previstas no artigo 21.º, 

programa esse que inclui a aplicação de uma ou várias medidas administrativas 

de proteção e apoio, eventualmente complementadas por regras de 

comportamento a observar pelo beneficiário, convenientemente articuladas, 

como sejam, entre outros, o fornecimento de documentos emitidos oficialmente 

de que constem elementos de identificação diferentes, a concessão de nova 

habitação, no país ou no estrangeiro, pelo tempo que for determinado, ou a 

concessão de um subsídio de subsistência por um período limitado (artigo 22.º). 

https://dre.pt/application/file/a/357585


________________________________________________________ 

 

 

Proposta de Lei n.º 91/XIV/2.ª (GOV)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 7 

 

 

NOTA TÉCNICA  

A Lei n.º 93/99, de 14 de julho, foi regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 190/2003, de 22 

de agosto.  

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que, sobre 

matéria conexa – combate à corrupção e criminalidade organizada -, se encontram 

pendentes as seguintes iniciativas legislativas: 

- Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV) 6 - Altera o Código Penal, o Código de Processo 

Penal e leis conexas, implementando medidas previstas na Estratégia Nacional 

Anticorrupção. 

- Proposta de Lei n.º 89/XIV/2.ª (GOV) - Transpõe a Diretiva (UE) n.º 2019/1153, relativa 

à utilização de informações financeiras e de outro tipo para efeitos de prevenção, 

deteção, investigação ou repressão de infrações penais; 

- Projeto de Lei n.º 816/XIV/2.ª (PS) - Segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de 

julho, procedendo ao alargamento das obrigações declarativas e à densificação do 

crime de ocultação de enriquecimento; 

- Projeto de Lei n.º 807/XIV/2.ª (CH) - Altera o código penal e cria o artigo 335.º-A, 

definindo o crime de enriquecimento ilícito ou injustificado, clarificando os seus 

pressupostos objetivos e subjetivos de aplicação, bem como a moldura penal aplicável, 

distinguindo ainda consoante o agente seja ou não titular de cargo político; 

- Projeto de Lei n.º 805/XIV/2.ª (BE) - Cria o crime de enriquecimento injustificado e 

ocultação de riqueza (2.ª alteração ao regime do exercício de funções por titulares de 

cargos políticos e altos cargos públicos); 

 
6  Ligação para a proposta de lei retirada do sítio na Internet da Assembleia da República 

(https://www.parlamento.pt/ ). Salvo indicação em contrário, todas as ligações para iniciativas pendentes ou 

antecedentes parlamentares são feitas para o sítio na Internet da Assembleia da República. 

https://dre.pt/application/file/a/656009
https://dre.pt/application/file/a/656009
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110758
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110757
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110732
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110708
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110702
https://www.parlamento.pt/
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- Projeto de Lei n.º 798/XIV/2.ª (PCP) - Criminalização do enriquecimento injustificado 

(52.ª alteração ao Código Penal aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março e 

7.ª alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho); 

- Projeto de Lei n.º 564/XIV/2.ª (CH) - Agravamento das molduras penais mínimas e 

máximas previstas, face aos crimes de corrupção passiva e ativa. 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Na atual Legislatura, com objeto idêntico ou conexo à presente proposta de lei, foram 

apreciadas as seguintes iniciativas: 

- Projeto de Resolução n.º 550/XIV/1.ª - Recomenda ao Governo que apresente e 

submeta à aprovação da Assembleia da República a Estratégia Nacional de Combate à 

Corrupção 2020-2024, que deu origem à Resolução da Assembleia da República n.º 

20/2021, de 1 de fevereiro, que recomenda ao Governo que apresente e submeta à 

aprovação da Assembleia da República a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 

2020 -2024. 

 - Projeto de Resolução n.º 546/XIV/1.ª (IL) - Pela eficaz proteção dos denunciantes, que 

deu origem à Resolução n.º 21/2021, de 1 de fevereiro, na qual se recomenda ao 

Governo que elabore propostas para a eficaz proteção dos denunciantes; 

- Petição n.º 13/XIV/1.ª - Pela adoção de uma Estratégia Nacional Contra a Corrupção; 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa legislativa em análise foi apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder 

de iniciativa, que decorre doo n.º 1 do artigo 167.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110677
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45387
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45082
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c3251785a6a59324e3255304c5751794d544d744e44526a4d7930345a54686b4c57526d593249344d5442695a6d49324d5335775a47593d&fich=d1f667e4-d213-44c3-8e8d-dfcb810bfb61.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c3251785a6a59324e3255304c5751794d544d744e44526a4d7930345a54686b4c57526d593249344d5442695a6d49324d5335775a47593d&fich=d1f667e4-d213-44c3-8e8d-dfcb810bfb61.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45075
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a6c6d4d574a6b4f474d334c5745774f5451744e4463344d5331684d32526c4c5452694e4755305a54466b4f4455314d6935775a47593d&fich=9f1bd8c7-a094-4781-a3de-4b4e4e1d8552.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13380
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da Constituição 7  e do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República 

(Regimento). 

Toma a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento, 

encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

mostrando-se, assim, conforme com o disposto no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de lei, constantes 

do n.º 2 do artigo 124.º do Regimento. 

O n.º 3 do artigo 124.º do Regimento prevê que as propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. 

Em idêntico sentido, o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro 8 , que regula o 

procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, 

dispõe, no n.º 1 do artigo 6.º, que “os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos 

projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo 

preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao 

carácter obrigatório ou facultativo das mesmas”. Dispõe ainda, no n.º 2, que “no caso 

de propostas de lei, deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres 

ou contributos resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja 

constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do 

procedimento legislativo do Governo”. 

O Governo não juntou quaisquer estudos, documentos ou pareceres que tenham 

fundamentado a apresentação da proposta de lei. 

A presente iniciativa é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Justiça e pelo 

Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mencionando ter sido aprovada em 

 
7 As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da 

República 

 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/491041
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Conselho de Ministros em 29 de abril de 2021, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 

123.º do RAR. 

Respeitando também os limites à admissão da iniciativa, previstos no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR, a proposta de lei parece não infringir a Constituição ou os princípios nela 

consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem 

jurídica. 

A matéria sobre a qual versa a presente proposta de lei enquadra-se, por força do 

disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 164.º da Constituição («Direitos, liberdades e 

garantias»), no âmbito da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da 

República. 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 5 de maio de 2021. Foi admitida e baixou 

na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias (1.º), a 6 de maio, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da 

República. O seu anúncio decorreu na sessão plenária a 12 de maio.  

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa - «Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1937, 

relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União» - 

traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do 

artigo 7.º da lei formulário, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento, em sede de 

apreciação na especialidade ou em redação final. 

A iniciativa cumpre o disposto no n.º 4 do artigo 9.º da lei formulário: «Tratando-se de 

diploma de transposição de diretiva comunitária, deve ser indicada expressamente a 

diretiva a transpor». Sugere-se que esta referência seja complementada com dados 

adicionais da diretiva.9 

 
9 Acrescentando o autor e a data de assinatura do ato, ou pelo menos o autor, como recomenda o Código 

de redação interinstitucional da União Europeia  na citação abreviada do título. 

https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/e774ea2a-ef84-4bf6-be92-c9ebebf91c1b
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/e774ea2a-ef84-4bf6-be92-c9ebebf91c1b
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Assim, em caso de aprovação na generalidade, sugere-se à Comissão competente que 

analise, na fase da especialidade, a seguinte redação para o título: 

«Estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações. transpondo a 

Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 

2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União». 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 29.º desta proposta de lei estabelece que 

a sua entrada em vigor ocorrerá 180 dias após a sua publicação, mostrando-se assim 

conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual os atos 

legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início 

de vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos suscita outras 

questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A presente iniciativa não prevê a sua regulamentação ou avaliação.  

No entanto, prevê o artigo 16.º que as autoridades competentes publicam nos respetivos 

sítios na Internet, em secção separada facilmente identificável e acessível, pelo menos 

as informações nele indicadas. 

De acordo com o artigo 21.º, «a Direção-Geral da Política da Justiça providencia 

informação sobre a proteção dos denunciantes no Portal da Justiça, sem prejuízo dos 

mecanismos próprios do acesso ao direito e aos tribunais». 

 

 

IV. Análise de direito comparado  
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• Enquadramento internacional  

Países europeus 

Apresenta-se abaixo a legislação comparada nos seguintes Estados-Membros da União 

europeia: Alemanha, Espanha e França. Dá-se ainda nota da situação no Reino Unido. 

 

ALEMANHA 

Na Alemanha, não existe legislação específica de proteção de denunciantes 

(Hinweisgeber), exceto no que respeita ao sistema financeiro (§ 4d10 da Gesetz über die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsich  - lei que regula a Autoridade Federal de 

Supervisão Financeira) e aos funcionários públicos, que o § 67 (2) da 

Bundesbeamtengesetz (estatuto dos funcionários públicos federais) isenta de 

responsabilidade criminal pela violação de segredo profissional quando denunciem 

crimes de corrupção ativa e passiva (previstos nos §§ 331 a 337 do Código Penal). Além 

disso, o Código Civil prevê que um trabalhador não pode ser prejudicado pelo exercício 

de um direito (§ 612a). 

Das pesquisas realizadas é possível concluir que o Governo alemão está a preparar a 

transposição da Diretiva (UE) 2019/1937, mas tem encontrado dificuldades na obtenção 

de consenso quanto ao âmbito de aplicação da nova lei (a Ministra da Justiça defende 

que se inclua também a proteção dos denunciantes de crimes contra a legislação alemã 

e não apenas a europeia, como previsto na Diretiva, mas tal não é pacífico no âmbito 

da coligação11). 

 

ESPANHA 

 
10 Documento consolidado, disponível no portal gesetze-im-internet.de. Todas as referências legislativas 

relativas à Alemanha deverão considerar-se remetidas para o referido portal, salvo indicação em contrário. 
11  Veja-se por exemplo https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/whistleblower-deutschland-muss-eu-

richtlinie-umsetzen-hinweisgeberschutz-unternehmen-behoerden-verstoee-melden/, consultado em 

17.05.2021. 

http://www.gesetze-im-internet.de/findag/__4d.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbg_2009/__67.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG006603307
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__612a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/whistleblower-deutschland-muss-eu-richtlinie-umsetzen-hinweisgeberschutz-unternehmen-behoerden-verstoee-melden/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/whistleblower-deutschland-muss-eu-richtlinie-umsetzen-hinweisgeberschutz-unternehmen-behoerden-verstoee-melden/


________________________________________________________ 

 

 

Proposta de Lei n.º 91/XIV/2.ª (GOV)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 13 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Também em Espanha não existe presentemente um enquadramento jurídico uniforme 

da questão, estando em curso o processo de transposição da Diretiva (UE) 2019/193712.  

No entanto, algumas leis setoriais específicas já contemplam algumas das obrigações 

previstas nesta Diretiva, como por exemplo o Código Penal, cujo artigo 31 bis13 inclui 

como causa de exoneração de responsabilidade penal das pessoas coletivas a efetiva 

implementação de um regime de compliance penal (impõe às empresas que pretendam 

implementar um sistema de compliance criminal para reduzir a sua responsabilidade a 

obrigação de denunciar possíveis violações de normas penais – mas não se prevê 

diretamente a criação de canais de denúncia, uma vez que a obrigação se limita ao 

mero ato de denunciar). 

No final de 2020, o Governo espanhol lançou um processo de consulta pública14, que 

terminou em 25 de janeiro do corrente ano. De acordo com as pesquisas realizadas, o 

mesmo estará a preparar a apresentação de uma iniciativa legislativa a tempo de 

concluir a transposição da Diretiva no respetivo prazo, contudo, não se localizou, na 

presente data, qualquer iniciativa já formalmente apresentada pelo Governo nesse 

sentido. Por outro lado, foi apresentado, no final de 2019, por um grupo de Deputados 

um projeto de lei com vista a aprovação de uma Ley de protección integral de los 

alertadores (Proposicón de Ley 123/000003), que se encontra em apreciação pelo 

plenário15. 

 

FRANÇA 

 
12  Conforme informação disponível no portal Noticias Juridicas  em 

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15292-justicia-trabaja-en-la-ley-de-proteccion-de-

039;whistleblowers039;-los-denunciantes-de-corrupcion/ , consultado a 17.05.2021. 
13 Documento consolidado, disponível no portal BOE.ES. Todas as referências legislativas relativas a 

Espanha deverão considerar-se remetidas para o referido portal, salvo indicação em contrário. 
14 https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20Publica%20

Whistleblowers%205%20ENE%2021.pdf, consultado a 13.05.2021. 
15  Cuja tramitação pode ser seguida no sítio do Congreso de los Diputados em 

https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-

iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=m

ostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=123/000003, consultado em 17.05.2021. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20210429&tn=1#a31bis
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20Publica%20Whistleblowers%205%20ENE%2021.pdf
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15292-justicia-trabaja-en-la-ley-de-proteccion-de-039;whistleblowers039;-los-denunciantes-de-corrupcion/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15292-justicia-trabaja-en-la-ley-de-proteccion-de-039;whistleblowers039;-los-denunciantes-de-corrupcion/
https://www.boe.es/
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20Publica%20Whistleblowers%205%20ENE%2021.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20Publica%20Whistleblowers%205%20ENE%2021.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=123/000003
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=123/000003
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=123/000003
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Em França, a proteção legal de denunciantes decorre essencialmente da LOI n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 

la modernisation de la vie économique16, conhecida como Lei Sapin II, que criou regras 

comuns para a denúncia de irregularidades em todos os setores (já existiam regras de 

denúncias criadas para áreas específicas, como a banca, os seguros e o ambiente, que 

permanecem parcialmente em vigor). 

Esta lei define denunciante (lanceur d'alerte) como qualquer indivíduo que denuncie, de 

maneira desinteressada e de boa fé, um crime, violação de tratado internacional, de lei 

ou de regulamento ou um perigo para o interesse público de que tenha conhecimento 

pessoal e prevê medidas de proteção dos denunciantes (artigos 6.º a 16.º). Essa 

denúncia tem de ser feita primeiro ao respetivo superior hierárquico (ou ao empregador 

ao a quem este indicar para este efeito) e, caso não seja tomada qualquer medida ou 

em situação de perigo grave e iminente ou de risco de danos irreversíveis, a denúncia 

pode então ser dirigida a uma entidade externa e, em última instância, à comunicação 

social (artigo 8.º). Desde 2018, todas as empresas com 50 ou mais funcionários devem 

ter um sistema oficial de denúncia de irregularidades, sendo que os denunciantes têm 

de usar esse sistema para reportar internamente antes de denunciar às autoridades 

públicas ou à comunicação social.  

A Lei Sapin II isenta de responsabilidade penal o denunciante, desde que a denúncia 

seja necessária e proporcional à proteção dos interesses em questão e os mecanismos 

de reporte sejam cumpridos (artigo 7.º). Estão excecionadas da aplicação deste regime 

as informações cobertas por sigilo profissional de médicos e advogados e em matéria 

de defesa nacional. 

A referida Lei alterou o Código do Trabalho e a lei dos direitos e garantias dos 

funcionários públicos no sentido de proibir a discriminação sob qualquer forma de 

candidatos a emprego ou trabalhadores e funcionários, estabelecendo ainda que cabe 

ao empregador denunciado provar que os atos ou omissões que tomou contra o 

trabalhador denunciante não se encontram relacionados com a denúncia (artigo 10.º). 

 
16  Documento consolidado, disponível no portal legifrance.gouv.fr. Todas as referências legislativas 

relativas a França deverão considerar-se remetidas para o referido portal, salvo indicação em contrário 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033558528/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033558528/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033558528/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_vozlvtHwAhUCyxoKHRMQCxkQFjAAegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2F&usg=AOvVaw1FewwgKIUI0BzUjZYkVtsz
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Determina ainda que qualquer ato no sentido de impedir a apresentação de uma 

denúncia é punível com pena de prisão de até 1 ano ou multa (artigo 13.º). 

O Provedor de Justiça (Defenseur des Droits) é a autoridade competente para 

orientação e proteção dos denunciantes. Nos termos da Loi organique n° 2016-1690 du 

9 décembre 2016, o mesmo é responsável por encaminhar às autoridades competentes 

qualquer pessoa que apresente uma denúncia nas condições fixadas por lei, para 

garantir os respetivos direitos e liberdades. A já mencionada Lei Sapin II especifica as 

condições em que o Provedor de Justiça exerce as suas competências nesta matéria e 

o Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 define os procedimentos para a recolha de 

denúncias. 

 

REINO UNIDO 

No tocante a Inglaterra, País de Gales e Escócia, a proteção dos denunciantes está 

prevista no Employment Rights Act (ERA)17 de 1996, desde a sua alteração, em 1998, 

pelo Public Interest Disclosure Act (PIDA)18. A Part IV A daquela lei regula as «Protected 

disclosures» (denúncias protegidas), comummente designadas «whistleblowing». Nos 

termos da ERA, uma denúncia é protegida se o trabalhador tiver fundadas razões para 

considerar que a faz no interesse público e se se tratar de factos passíveis de 

constituírem uma irregularidade, ilegalidade ou crime, ou um perigo para a saúde ou 

segurança de alguém ou para o ambiente (section 43B). O conceito de trabalhador 

abrange trabalhadores do setor público e do privado e inclui consultores ou prestadores 

de serviços e antigos trabalhadores (section 43K). 

As denúncias podem ser internas (isto é, no âmbito do empregador) ou externas, 

englobando entidades reguladoras, autoridades, a comunicação social ou mesmo 

 
17  Documento consolidado, disponível no portal legislation.gov.uk. Todas as referências legislativas 

relativas ao Reino Unido deverão considerar-se remetidas para o referido portal, salvo indicação em 

contrário. 
18  A Irlanda do Norte dispõe de legislação própria na matéria, embora de teor semelhante e também de 

1998 – mais informação em https://www.lra.org.uk/workplace-policies/whistleblowing, consultado a 

17.05.2021.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558526?r=eTzI9Lgfyp
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558526?r=eTzI9Lgfyp
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034443268/2020-12-02/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/part/IVA
https://www.legislation.gov.uk/
https://www.lra.org.uk/workplace-policies/whistleblowing
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deputados, e existem níveis diferentes e gradualmente mais exigentes em termos de 

requisitos para a denúncia ser protegida (section 43C e seguintes).  

Além disso, a lei prevê que qualquer dever de sigilo ou confidencialidade decorrente de 

contrato ou acordo entre o trabalhador e o empregador é nulo se impedir o trabalhador 

de fazer uma denúncia (section 43J). Um trabalhador que apresente uma denúncia não 

pode ser prejudicado por qualquer ato ou omissão do empregador ou de outro 

trabalhador com base nessa apresentação (section 47B), podendo o trabalhador 

apresentar queixa em tribunal no caso de ter sido prejudicado e cabendo ao empregador 

demonstrar o fundamento do seu ato ou omissão (section 48). Um despedimento é 

considerado sem justa causa se teve como principal fundamento a apresentação da 

denúncia pelo trabalhador (section 103A).  

Até 2013 (quando a ERA foi alterada pela Enterprise and Regulatory Reform Act de 

2013)  previa-se que, para além de realizada no interesse público, a denúncia tinha de 

ser efetuada de boa fé para gozar da proteção legal. Presentemente, a boa ou má fé 

apenas é relevante para efeitos de cálculo da compensação ao trabalhador por 

discriminação ou despedimento sem justa causa.  

No portal do Governo britânico está disponível informação 19  sobre a questão; 

especificamente no tocante a funcionários públicos veja-se este documento da Civil 

Service Commission20. 

 

 

• Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

A proposta de lei em apreço visa transpor para o ordenamento interno a Diretiva (UE) 

2019/193721 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção das pessoas 

que denunciam violações do direito da União. 

 
19 https://www.gov.uk/whistleblowing, consultado a 17.05.2021. 
20  https://civilservicecommission.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2019/03/03c_The-Civil-Service-

Code-A-Guide-for-civil-servants-bringing-an-appeal-to-the-Civil-Service-Commission.pdf, consultado a 

17.05.2021. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=pt  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/contents/enacted
https://www.gov.uk/whistleblowing
https://civilservicecommission.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2019/03/03c_The-Civil-Service-Code-A-Guide-for-civil-servants-bringing-an-appeal-to-the-Civil-Service-Commission.pdf
https://civilservicecommission.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2019/03/03c_The-Civil-Service-Code-A-Guide-for-civil-servants-bringing-an-appeal-to-the-Civil-Service-Commission.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=pt
https://www.gov.uk/whistleblowing
https://civilservicecommission.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2019/03/03c_The-Civil-Service-Code-A-Guide-for-civil-servants-bringing-an-appeal-to-the-Civil-Service-Commission.pdf
https://civilservicecommission.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2019/03/03c_The-Civil-Service-Code-A-Guide-for-civil-servants-bringing-an-appeal-to-the-Civil-Service-Commission.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=pt
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NOTA TÉCNICA  

 

A proteção dos denunciantes disponível na UE encontrava-se fragmentada, tendo sido 

estabelecida apenas para alguns setores específicos e em graus variados, como o 

abuso do mercado (Regulamento (UE) n.º 596/201422 e a Diretiva de Execução (UE) 

2015/239223 24), a aviação civil (Regulamento (UE) n.º 376/201425), ou a segurança das 

operações offshore de petróleo e gás (Diretiva 2013/30/EU26 27). 

 

Com efeito, numa consulta pública28  realizada pela Comissão em 2017, 85 % dos 

inquiridos acreditavam que os trabalhadores raramente ou muito raramente 

comunicavam as suas preocupações relativamente a ameaças ou situações que 

prejudicassem o interesse público por receio de consequências jurídicas e financeiras. 

Num outro estudo realizado para a Comissão em 2017, apurou que, só no domínio dos 

contratos públicos, a perda anual de possíveis benefícios devido à falta de proteção dos 

denunciantes era da ordem dos 5,8 a 9,6 mil milhões de euros em toda a União. 

 

Para tentar resolver esta fragmentação da proteção dos denunciantes na União 

Europeia, as instituições europeias bem como muitas partes interessadas reivindicaram 

uma ação a nível da União. 

  

Em 2017, o Parlamento Europeu adotou uma Resolução29 sobre as medidas legítimas 

para proteger os denunciantes que agem no interesse público, tendo instado a 

Comissão a apresentar uma proposta legislativa horizontal que garantisse um elevado 

nível de proteção dos denunciantes na União, tanto nos setores público e privado. Neste 

mesmo contexto, o Conselho, nas suas Conclusões sobre a transparência fiscal30 , 

 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596  
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2392  
24 Portugal já transpôs esta Diretiva. 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0376  
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0030  
27 Portugal já transpôs esta Diretiva. 
28 https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/54254  
29 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0402_PT.html  
30 https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/10/11/ecofin-conclusions-tax-

transparency/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0030
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/54254
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0402_PT.html
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/10/11/ecofin-conclusions-tax-transparency/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32015L2392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32013L0030
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/54254
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0402_PT.html
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/10/11/ecofin-conclusions-tax-transparency/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/10/11/ecofin-conclusions-tax-transparency/
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concordou que a proteção dos informadores constitui um aspeto importante e exortou a 

Comissão a estudar a possibilidade de se empreenderem futuras ações nesse âmbito, 

a nível da EU. 

 

Acresce ainda que, na sua Comunicação de 2016, intitulada «Direito da UE: Melhores 

resultados através de uma melhor aplicação»31, a Comissão salientou que a execução 

do direito da União continuava a ser um desafio e enunciou o seu compromisso de 

colocar «maior ênfase na execução, a fim de servir o interesse geral». Em particular, 

realçou que «muitas vezes, quando um assunto é discutido (…) o problema não é a 

ausência de legislação da UE, mas sim o facto de essa legislação não ser aplicada de 

forma eficaz».  

 

Em conformidade com este compromisso, foi apresentada a proposta de Diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas que denunciam 

infrações ao direito da União (COM (2018) 21832 )33 , que antecedeu a Diretiva (UE) 

2019/1937, ora em crise, onde visava explorar plenamente o potencial de proteção dos 

denunciantes, a fim de reforçar a sua aplicação. 

 

Estabelecido o enquadramento, a base jurídica para a Diretiva ora em crise encontra-

se, entre outros, nos artigos 50.º e 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia34 (TFUE), de onde resulta, respetivamente, que para realizar a liberdade de 

estabelecimento numa determinada atividade, o Parlamento Europeu e o Conselho, 

deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta do Comité 

Económico e Social, adotarão diretivas, e que O Parlamento Europeu e o Conselho, (…), 

adotam as medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 

estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.  

 
31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN  
32 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4e61a49-46d2-11e8-be1d-

01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF  
33 Iniciativa escrutinada pela Assembleia da República. 
34 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-

01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4e61a49-46d2-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4e61a49-46d2-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4e61a49-46d2-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=35156
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
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Concretamente, a Diretiva (UE) 2019/1937 estabelece regras para proteger os 

denunciantes, ou seja, pessoas que comuniquem informações sobre violações (estão 

incluídos atos ilícitos ou omissões, bem como práticas abusivas) da legislação da União 

Europeia em domínios de intervenção fundamentais, obtidas no âmbito das suas 

atividades profissionais. 

 

O âmbito de aplicação material da diretiva encontra-se definido no artigo 2.º, n.º 1, alínea 

a), que remete para  Parte I do Anexo, especificando os vários domínios que podem ser 

abrangidos pelas denúncias de violações de regras, nomeadamente, na contratação 

pública, no setor de serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do 

branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, na segurança do 

transporte ferroviário, rodoviário e marítimo ou na proteção do ambiente, entre outros. 

 

A Diretiva abrange um vasto leque de pessoas que trabalham no setor público ou 

privado (artigo 4.º), incluindo aquelas que comuniquem informações sobre violações 

obtidas numa relação profissional que tenha já terminado designadamente 

trabalhadores assalariados ou não assalariados, pessoas pertencentes a órgãos de 

administração, voluntários, estagiários bem como pessoas que auxiliam um denunciante 

de forma confidencial e possam ser alvo de retaliação35 no trabalho. 

 

A Diretiva define como se deve processar a denúncia, estipulando canais internos de 

denúncia (Capítulo II) para todas as empresas privadas com 50 ou mais trabalhadores, 

acrescentando que, em princípio, todas as entidades públicas devem estabelecer canais 

de denúncia interna eficazes e assegurar a confidencialidade das mesmas. Estipula 

igualmente canais externos (Capítulo III) definindo que cada Estados-Membros deve 

designar as autoridades competentes para receber, dar retorno de informação e dar 

seguimento às denúncias (artigo 12.º). 

 

 
35 Qualquer ato direto ou indireto que ocorra num contexto profissional e que possa causar prejuízos ao 

denunciante. 
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Em relação a procedimentos de seguimento e prazos para o tratamento de denúncias 

recebidas através de canais internos ou externos, a Diretiva estipulou (artigo 9.º, 11.º): 

• a obrigação de não revelar a identidade do denunciante, exceto em 

circunstâncias estritamente limitadas; 

• o cumprimento da legislação da UE relativa à proteção dos dados; e 

• o registo de todas as denúncias comunicadas oralmente ou por escrito. 

 

Relativamente à proteção jurídica dos denunciantes, a Diretiva prevê que, para poderem 

beneficiar dela, os cidadãos devem: 

• ter motivos razoáveis para crer que as informações sobre violações 

comunicadas estavam abrangidas pelo âmbito de aplicação da legislação e eram 

verdadeiras, no momento em que foram transmitidas; 

• ter denunciado as violações em causa às autoridades competentes, utilizando 

os canais internos ou externos existentes. Com efeito, os denunciantes são 

incentivados a recorrer em primeiro lugar aos canais de denúncia interna (dentro 

da organização), se as violações puderem ser resolvidas internamente de forma 

eficaz e se considerarem que não existem riscos de retaliação. No entanto, 

podem, se assim pretenderem, comunicar diretamente o caso às autoridades 

competentes através dos canais externos. 

 

Especificamente, a proteção jurídica dos denunciantes prevista na Diretiva consiste: 

• numa proteção contra todas as formas de retaliação, incluindo o despedimento, 

a despromoção, a intimidação e a inscrição em listas negras; 

• no acesso a medidas de apoio apropriadas, nomeadamente a informações e 

aconselhamento independentes, assim como a apoio judiciário nos termos 

previstos na legislação da UE relativa ao apoio judiciário no âmbito de processos 

penais e de processos cíveis transfronteiriços; e 

• no acesso a medidas corretivas apropriadas, incluindo medidas provisórias e 

isenção de responsabilidade em caso de incumprimento de cláusulas contratuais 

de não divulgação de informações. 
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Ainda sobre este tópico, destacar que a Diretiva prevê que as pessoas que fizerem uma 

divulgação pública das suas preocupações, beneficiam de proteção desde que: 

• tenham inicialmente efetuado uma denúncia, interna ou externa, sem que 

tenham sido tomadas medidas como consequência da denúncia; ou 

• tenham motivos razoáveis para crer que existe um perigo iminente ou manifesto 

para o interesse público, um risco de retaliação ou uma perspetiva diminuta de 

que a violação seja resolvida de forma eficaz. 

 

De realçar ainda que a Diretiva estipula que os Estados-Membros devem: 

• assegurar a existência de canais de denúncia interna e externa; 

• adotar as medidas necessárias para prevenir qualquer retaliação contra 

denunciantes; 

• respeitar o direito a um recurso efetivo e a um processo justo, assim como da 

presunção de inocência e de direitos de defesa das pessoas visadas pelas 

alegações comunicadas nas denúncias; 

• prever sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas para violações de 

determinadas disposições da diretiva, como por exemplo, no caso de pessoas 

que impeçam denúncias ou pratiquem atos de retaliação contra denunciantes; e 

• apresentar anualmente à Comissão dados estatísticos sobre o número de 

denúncias recebidas e de investigações iniciadas e o seu resultado, assim como 

as respetivas consequências financeiras. 

 

Por fim, referir que a transposição da diretiva pela proposta de lei ora formulada deve 

ser efetuada pelos Estados-Membros até 17 de dezembro de 2021, devendo até á 

mesma data ser colocadas em vigor as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias ao seu cumprimento.  

 

 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas obrigatórias e facultativas 
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Em 12 de abril de 2021, a Comissão promoveu a consulta escrita do Conselho Superior 

da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, 

da Comissão Nacional de Proteção de Dados e da Comissão de Coordenação das 

Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento 

do Terrorismo. 

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão 

publicados na página desta iniciativa na Internet. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

O preenchimento pelo proponente da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género. 

 

• Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação da proposta de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 

 

VII. Enquadramento bibliográfico 
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BRANDÃO, Nuno – O whistleblowing no ordenamento jurídico português. Revista do 

Ministério Público. Lisboa. ISSN 0870-6107. N.º 161 (jan.- mar. 2020), p. 99-113. Cota: 

RP-179. 

Resumo: O presente estudo apresenta uma súmula do regime normativo português 

relativo ao whistleblowing, acompanhada de algumas observações sobre o modo como 

é levado à prática em Portugal, primeiramente sob a perspetiva da promoção do 

whistleblowing e depois sob a perspetiva da proteção dos whistleblowers. 

 

FERNÁNDEZ AJENJO, José Antonio - Status axiolóxico da directiva de protección do 

denunciante. Revista Administración & Cidadanía [Em linha]. Vol. 15, n.º 1 (2020). 

[Consult. 13 maio 2021]. Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133865&img=

20614&save=true>. 

Resumo: «A Diretiva sobre Proteção de Denunciantes visa inclinar a balança a favor 

daqueles que relatam atividades irregulares e terminar - pelo menos legalmente - com 

a forma negativa de ver o informante ou delator. De forma a que esta transformação 

jurídica faça parte de uma cultura cívica, é imprescindível analisar os principais 

problemas axiológicos decorrentes do ato de relatar, tais como: a natureza do dever 

moral, os conflitos de valores subjacentes, a conexão com a liberdade de expressão, a 

controvérsia sobre boa-fé, anonimato e recompensas, ou a legitimidade moral das 

medidas de proteção de denúncias». Ao longo do seu artigo o autor vai analisar a figura 

e estatuto do denunciante presente na Diretiva (UE) 2019/1937, de 23 de outubro, 

avaliando os conflitos e valores éticos, a ligação com a liberdade de expressão, e 

distinção moral e jurídica entre o denunciante de boa e má fé, entre outros. O autor 

conclui que a Diretiva é «governada por um conjunto de valores axiológicos que visam 

assegurar a aplicação do princípio democrático de respeito ao ordenamento jurídico. 

Para tal, define regras substantivas e processuais que têm como principal protagonista 

o denunciante, mas que não esquece, num equilíbrio de equidade, os direitos do 

acusado e as autoridades encarregadas de receber as denúncias». 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133865&img=20614&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133865&img=20614&save=true
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GUERREIRO, Alexandre – A protecção de denunciantes em Portugal : o legado do caso 

Guja c. Moldávia no contexto de transposição da Directiva (UE) 2019/1973, de 23 de 

Outubro. Revista do Ministério Público. Lisboa. ISSN 0870-6107. N.º 163 (jul.- set. 

2020), p. 133-173. Cota: RP-179. 

Resumo: «O presente estudo autonomiza e trata sobre o “denunciante” enquanto 

pessoa que comunica factos passíveis de configurarem ilícitos ou contra-ordenações e 

sem que tenha um interesse directo na denúncia». O autor vai conceptualizar a figura 

do denunciante e inseri-la no ordenamento jurídico português. Analisa, de seguida, a 

influência do direito europeu abordando vários casos que foram julgados pelo Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem. Por fim analisa a Diretiva (UE) 2019/1937, de 23 de 

outubro. 

 

MAGNIER, Véronique – Lanceur d'alerte dans l'Union européenne. Revue des affaires 

européennes. Bruxelles. ISSN 1152-9172. Ano 24, n.º 4 (2019), p. 677-715. Cota: RE-

35. 

Resumo: Dossier informativo constituído por um conjunto de artigos de diferentes 

autorias que abordam questões levantadas pela adoção da Diretiva (UE) 2019/1937, de 

23 de outubro e a sua transposição para os normativos nacionais. São os seguintes: 

- Genèse de la directive protégeant les lanceurs d’alerte; 

- Un nouveau champ de protection pour les lanceurs d’alerte; 

- Les canaux de signalement interne et externe selon le droit européen, une avancée 

par rapport à la loi Sapin 2?; 

- Directive (UE) 2019/1937, du 23 de octobre 2019 sur la protection des personnes qui 

signalent des violations du droit de l’Union; 

- Les sanctions relatives à la violation des règles sur la protection des lanceurs d’alertes 

selon la directive. 
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RAMOS, João - Proteção de denunciantes em Portugal [Em linha] : estado da arte. 

[S.l.] : Transparência e Integridade, 2018. [Consult. 13 maio 2021]. Disponível em 

WWW:<URL:https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=

134484&img=21423&save=true>. 

Resumo: Para este autor a proteção de denunciantes é uma questão central na luta 

contra a corrupção e crimes conexos. Assim «através da presente análise do estado da 

arte relativa à proteção e garantias dos denunciantes em Portugal, pretende-se perceber 

se existiu alguma evolução, nomeadamente legislativa, desde a publicação, pela TI-PT, 

do relatório sobre proteção de denunciantes em 2013. Por serem pertinentes, colocam-

se as seguintes questões: existe uma moldura legal adequada para a proteção dos 

denunciantes contra retaliações e outras consequências injustificadas? Essas proteções 

são efetivas? Quais são os pontos fortes e fracos dos regimes de proteção em vigor?». 

Na sua conclusão o autor vai emitir um conjunto de recomendações com o objetivo de 

proporcionar uma base sustentável para alterar mentalidades, normas e práticas. 

 

TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE - Contributos para uma estratégia nacional de 

combate à corrupção 2024 [Em linha] : resposta à consulta pública. [S.l.] : 

Transparência e Integridade, 2020. [Consult. 13 maio 2021]. Disponível em 

WWW:<URL:https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=

134500&img=21448&save=true>. 

Resumo: Contributo submetido pela Transparência e Integridade (TI-PT) no contexto da 

consulta pública à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção (ENCC20.24). O 

contributo «divide-se  em duas partes: uma primeira, sobre o processo de discussão e 

delineação da ENCC20.24; e uma segunda, através de um conjunto de princípios e 

propostas estratégicos e concretos em diversas áreas e setores, com vista a contribuir 

para uma reforma debatida, séria e eficaz, à altura das expectativas dos portugueses e 

dos resultados de mudança almejados». A matéria relativa à regulamentação da Diretiva 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134484&img=21423&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134484&img=21423&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134500&img=21448&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134500&img=21448&save=true
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NOTA TÉCNICA  

(UE) 2019/1937, de 23 de outubro e ao estatuto do denunciante é abordada ao longo 

do documento. 

 


