
CARLOS F. SANTOS CARVALHO 
ADVOGADO 

 

AVENIDA DE FRANÇA, N.º 256, 3.º ANDAR, SALA 3.7., 4050-276 PORTO 

TELEFONE: 222 005 332 || FAX: 222 088 321 

 carlosfsantoscarvalho-1417p@adv.oa.pt  1 

Circular n.º 75/2021 O “Direito de Alerta Cívico do Trabalhador” – Whistleblower” 

O “Regime de protecção de denunciantes” – Lei nº 93/2021, 

20/12 

 

À especial atenção dos Srs. Industriais: Administradores, 

Gerentes e Directores. 

Por esta Europa fora, já tem certa divulgação o chamado 

“Direito de Alerta Cívico”, que é definido como seja a 

“Situação de um trabalhador que, sem que seja o conteúdo específico das suas funções, 

denuncia, interna ou externamente um comportamento nomeadamente do seu 

empregador, que corresponde a um ilícito penal, contra ordenacional ou, por ventura, a 

um simples ilícito civil, ou até uma conduta moral ou eticamente incorrecta.” (destaques 

nossos) 

Alicerça o direito de alerta cívico, um divulgador desta 

matéria, o Sr. Juíz Conselheiro, Júlio Vieira Gomes, por parte do trabalhador em duas razões: 

a) – O trabalhador está em situação ideal para prevenir condutas graves, a nível da Empresa; 

e,  

b) – Como cidadão, também, o trabalhador tem o direito de não colaborar com a prática de 

ilegalidades. 

Claro, até agora, o trabalhador/denunciante seria algumas 

vezes sancionado por ter o desplante de “fazer queixinhas”; “denunciar”. O que tinha um efeito 

dissuasor em relação aos outros trabalhadores; o que prejudicava, como se compreende, o 

interesse público. Tentar combater o crime (por ex, económico, a corrupção), terá de começar por 

regular a “Protecção do Denunciante”. 

No entanto, compreende-se, o denunciante tem de agir de 

boa-fé: sem desejo de vingança ou despeito Mesmo assim, pode esperar vir a ser segregado pelo 

“grupo” (colegas); ter dificuldade em encontrar outro empregador; causar-lhe a longo prazo 

problemas psíquicos (sentimento de culpa, embora tenha agido correctamente). Ora 

Acaba de se publicada a Lei nº 93/2021 de 20 Dezembro, 

que veio estabelecer o  

“Regime geral de protecção de denunciantes de infracções” 

diploma muito importante, como o Sr. Industrial vai poder conhecer. Assim, 

Transcreve a mesma Lei a DIRECTIVA (EU) 2019/1937, do 

Parlamento Europeu e do Conselho a entrada em vigor a: 20 Junho de 2022. 

As infracções que ficam a coberto da referida Lei, são as 

referentes, entre outras: protecção do ambiente; segurança dos alimentos para consumo humano; 
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saúde pública; defesa do consumidor e protecção da privacidade e dados pessoais e segurança da 

rede, --- vide artº. 2. 

Em assunto desta delicadeza, convém estarem os 

conceitos bem definidos. Assim, é considerado “denunciante”, no nº 1, artº. 5,  

“1 – A pessoa singular que denuncie ou divulgue publicamente uma infracção com 

fundamento em informações obtidas no âmbito da sua actividade profissional, 

independentemente da natureza desta actividade e do sector em que é exercida.” 

E, para que não haja dúvidas, logo a seguir, na alínea a), nº2, deste artº. 5: 

“2 – (…) podem ser considerados denunciantes, nomeadamente: 

a) – os trabalhadores do sector privado (…).” 

b) – os prestadores de serviços, contratantes, fornecedores, bem como 

quaisquer pessoas que actuem sob a sua supervisão e direcção. 

E, repare, neste momento, expresso no nº3, do artº. 5: 

“3 – Não obsta à consideração de pessoas singular como denunciante a circunstância 

de a denuncia ou de a divulgação pública de uma infracção ter por fundamento 

informações obtidas numa relação profissional entretanto cessada (…).” 

Muito importante, o artº.6, que refere as “Condições de 

protecção”. É que, apenas beneficiam da protecção desta Lei nº 93/2021, o denunciante que 

(veja artº. 6): 

Primeiro – esteja a agir de boa-fé; 

Segundo – tenha fundamento sério para crer que as informações são, no momento de 

denunciar, ou divulgação pública, verdadeiras; 

Terceiro – denuncie ou divulgue publicamente pelos meios constantes dum Capítulo II, da Lei 

nº 93/2021, o que consta dos artsº. 7 a 20, logo, implica a obediência a certos 

procedimentos que apresentaremos. 

Será ainda importante este artº. 6 pela protecção que 

concede ao “denunciante anónimo” (nº2); e, a denúncia externa também goza de protecção, 

descrita no nº 3. 

Há 3 tipos de “meios de denúncia”: 

A – a “denúncia interna”, de que dispõem as pessoas colectivas que empreguem 50 ou mais 

trabalhadores; as que empreguem entre 50 a 249 trabalhadores podem “… partilhar 

recursos no que respeito à recepção de denúncias.” 

B – a “denuncia externa” (canais), à qual o denunciante só pode recorrer quando: 

a) – não exista canal de denuncia interna (artº. 7, nº2). 

… 

b) – tenha motivos razoáveis para crer que a infracção não pode ser eficazmente 

conhecida ou resolvida a nível interno ou que exista o risco de retaliação. 
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c) – tenha inicialmente apresentado uma denuncia interna sem que tenham sido 

comunicadas as medidas previstas ou adoptadas nos prazos de 7 dias (uma opção); ou, 3 

meses comunicar ao denunciante as medidas previstas ou adoptadas para dar 

seguimento à denúncia. 

C – “denúncia divulgada publicamente” quando: 

a) – tiver motivos razoáveis para crer que a infracção pode constituir um perigo eminente 

ou manifesto para o interesse público; ou,  

b) – tenha apresentado uma denúncia interna e uma denúncia externa, sem que tenham 

sido adoptadas medidas adequadas (nº6, artº. 7). 

Importante o nº 4, do artº. 7: 

“4 – A pessoa singular que, fora dos casos previstos no nº 6, desconhecimento de uma 

infracção a órgão de comunicação social ou a jornalista não beneficia da protecção 

conferida pela presente Lei. (Lei nº 93/2021).” 

Os canais de denúncia interna permitem (artº. 10) 

– a apresentação de denúncias por escrito e ou verbalmente, por trabalhadores; ou, 

– ou anónimos; ou, 

– com identificação do denunciante (nº 1, artº. 10) 

Recebida a “denúncia” a entidade obrigada: 

Primeiro, notifica o denunciante da receção  da denúncia; 

Segundo, as entidades obrigadas praticam os actos internos adequados à verificação das alegações 

aí contidas; e, sendo caso disso, à cessação da informação denunciada 

Terceiro, as entidades obrigadas comunicam ao denunciante as medidas previstas ou adoptadas 

para dar seguimento à denúncia e à respectiva fundamentação. 

As “denúncias externas” são apresentadas às autoridades 

que, “… de acordo com as suas atribuições e competências, devam conhecer da matéria, incluindo: 

– Ministério Público; órgãos de polícia criminal; Banco de Portugal; institutos públicos, etc. 

Quanto à forma, podem revestir a de: denúncia escrita e ou 

verbalmente; anonimas ou com identificação do denunciante, --- nº 1, artº. 14. 

A “confidencialidade” está tratada num artigo próprio: artº. 

18. Daí 

“1 – A identidade do denunciante, bem como as informações que, directa ou 

indirectamente permita deduzir a sua identidade, tem natureza confidencial, e são de 

acesso restrito às pessoas responsáveis por receber ou dar seguimento às denúncias.” 

Importante o nº 3, artº. 18: 

“3 – A identidade do denunciante só é divulgada em decorrência de obrigação legal ou de 

decisão judicial.” E 

Outro tanto, o que consta do nº 5, artº. 18: 
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“5 – As denúncias recebidas pelas autoridades competentes que contenham 

informações sujeitas a segredo comercial são tratadas apenas para efeito de dar 

seguimento à denúncia, ficando quem dela tenha conhecimento obrigada a sigilo.” 

As entidades obrigadas (Empresas, etc.) 

“1 – (…) devem mante um registo das denúncias recebidas e conservá-las, pelo 

menos, durante o período de cinco anos (…)” --- nº 1, artº. 20. 

As “medidas de retaliação”, sua proibição, constam do artº. 

21, que é bem claro: 

“1 – É proibido praticar atos de retaliação conta o denunciante.” 

sendo muito importante o nº 6, deste artº. 21, que descreve em 9 (nove) alíneas, que: 

“6 – Presumem-se motivados por denúncias internas, externas ou divulgação 

pública, até prova em contrário, os seguintes actos, quando praticados até 2 (dois) 

anos após a denúncia, ou divulgação pública: por exemplo, 

a) – alterações das condições de trabalho, tais como horário, local de trabalho, (etc.); 

b) – não conversão de um contrato de trabalho a termo num contrato sem termo, 

sempre que o trabalhador tivesse legítima expectativa nessa conversão; 

c) – não renovação de um contrato a termo; 

d) – despedimento, etc., etc.  

a que acresce que a, agora no nº 7: 

“7 – A sanção disciplinar aplicada ao denunciante até 2 anos após a denúncia ou 

divulgação pública presume-se abusiva.” 

Por fim, no artigo 24, --- “Responsabilidade do 

denunciante” ---, o princípio será, segundo o nº 1, deste artigo: 

“1 – A denúncia ou a divulgação pública de uma infracção, feita de acordo com os 

requisitos impostos pela presente lei, não constitui, por si, fundamento de 

responsabilidade disciplinar, civil, contraordenação nacional ou criminal do 

denunciante.” 

Naturalmente, a Lei nº 93/2021 tem um artº. 27 que trata 

das: “Contraordenações e Coimas”, que vão das muito graves e graves. É impressionante a 

panóplia e os elevados valores das coimas. Merece, por isso, uma leitura atenta. 

Raramente tivemos de tratar com um diploma com um 

articulado tão denso e confuso. 

Este é um assunto de grau elevado de delicadeza. Tentamos 

desbravar a Lei nº 93/2021. Voltaremos ao assunto, sem dúvida. 

 


