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POLÍTICA DE TRATAMENTO DE DENÚNCIAS DE INFRACÇÕES - “WHISTLEBLOWING” 
 
Introdução 
 
As pessoas que trabalham numa organização ou que com ela estão em contacto no contexto de 
atividades profissionais são frequentemente as primeiras a ter conhecimento de ameaças ou de 
situações lesivas do interesse público que surgem nesse contexto. Ao denunciar violações do 
direito da União Europeia (UE) lesivas do interesse público, essas pessoas agem como 
denunciantes, desempenhando assim um papel essencial na descoberta e prevenção dessas 
violações, bem como na salvaguarda do bem-estar da sociedade. Todavia, os potenciais 
denunciantes são frequentemente desencorajados a comunicar as suas preocupações ou 
suspeitas por receio de retaliação. Neste contexto, a importância de assegurar um nível 
equilibrado e eficaz de proteção dos denunciantes é cada vez mais reconhecida, tanto ao nível 
da UE como ao nível internacional. 
 
Ao nível da UE, as denúncias e a divulgação pública por denunciantes constituem uma 
componente a montante da aplicação do direito e das políticas da UE. As denúncias e a 
divulgação pública alimentam os sistemas de aplicação dos direitos nacionais e da UEcom 
informações conducentes à deteção, à investigação e à ação penal eficazes por violações do 
direito da UE, aumentando deste modo a transparência e a responsabilização. 
 
Em certos domínios de intervenção, as violações do direito da UE, independentemente da sua 
classificação ao abrigo do direito nacional como administrativas, penais ou como outros tipos 
de violações, podem lesar gravemente o interesse público, na medida em que criam riscos 
significativos para o bem-estar da sociedade. Sempre que se detetem deficiências na aplicação 
do direito nesses domínios, e os denunciantes encontram-se geralmente em posição privilegiada 
para as divulgar, será necessário reforçar a aplicação do direito, estabelecendo canais de 
denúncia eficazes, confidenciais e seguros e assegurando uma proteção eficaz dos denunciantes 
contra atos de retaliação. 
 
A proteção dos denunciantes é necessária para reforçar a aplicação do direito da UE de 
contratação pública. É necessário não só prevenir e detetar fraudes e corrupção em matéria de 
contratação no quadro da execução do orçamento da UE, mas também combater igualmente a 
insuficiente aplicação das normas de contratação pública por autoridades adjudicantes e 
entidades adjudicantes nacionais em relação à execução de obras, ao fornecimento de produtos 
e à prestação de serviços. As violações dessas normas criam distorções da concorrência, 
aumentam os custos da atividade empresarial, prejudicam os interesses dos investidores e dos 
acionistas e, de um modo geral, reduzem a capacidade de atrair investimentos e criam condições 
de concorrência desiguais para todas as empresas na UE, afetando, assim, o correto 
funcionamento do mercado interno. 
 
Seção 1. Objeto 
Esta política tem por objeto estabelecer, nos termos e por força do previsto no n.º1 do artigo 8º 
da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, que aprovou o regime geral de proteção de 
denunciantes de infrações, em conjugação com o disposto na alínea x) do n.º1, parte II.A do 
anexo da Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro asas 
regras mínimas de proteção daquelas pessoas (tabalhadore, colaboradores, clientes, 
tomadores, segurados, beneficiários, terceiros lesados ou qualquer pessoa que manifeste 
interesse legítimo na denúncia) que decidam denunciar as infrações que tenham conhecimento 
quadro das suas relações com a Marsh Lda . 
 
Para efeitos da presente política, entende-se por: 
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“Violações”, os atos ou omissões: 
i. De natureza ilícita e relativos a atos e domínios da União Europeia abrangidos pelo 
âmbito de aplicação a que se refere a seção 2; ou 
ii. Que contrariam o objetivo ou a finalidade das regras dos atos e domínios da UE 
abrangidos pelo âmbito de aplicação a que se refere a seção 2; 
“Informações sobre violações”, informações, incluindo suspeitas razoáveis, sobre violações reais 
ou potenciais, que ocorreram ou que é muito provável que venham a ocorrer na organização 
em que o denunciante trabalha ou tenha trabalhado, ou noutra organização com a qual está ou 
tenha estado em contacto por via da sua atividade profissional, e sobre tentativas de ocultação 
de tais violações; 
“Denúncia” ou “comunicação de informações”, “denunciar” ou “comunicar informações”, a 
comunicação verbal ou escrita de informações sobre violações; 
“Denúncia interna”, a comunicação verbal ou escrita de informações sobre violações no interior 
de uma entidade jurídica no setor privado ou público; 
“Denúncia externa”, a comunicação verbal ou escrita de informações sobre violações às 
autoridades competentes; 
“Divulgação pública” ou “divulgar publicamente”, a disponibilização na esfera pública de 
informações sobre violações; 
“Denunciante”, conforme previsto na seção 5; 
“Facilitador”, uma pessoa singular que auxilia um denunciante no procedimento de denúncia 
num contexto profissional, e cujo auxílio deve ser confidencial; 
“Contexto profissional”, as atividades profissionais atuais ou passadas, exercidas no setor 
público ou privado, independentemente da natureza dessas atividades, através das quais as 
pessoas obtêm informações sobre violações e no âmbito das quais essas pessoas possam ser 
alvo de atos de retaliação se comunicaram essas informações; 
“Pessoa visada”, uma pessoa singular ou coletiva referida na denúncia ou na divulgação pública 
como autora da violação ou que a esta seja associada; 
“Retaliação”, qualquer ato ou omissão, direto ou indireto, que ocorra num contexto profissional, 
motivado por uma denúncia interna ou externa, ou por divulgação pública, e que cause ou possa 
causar prejuízos injustificados ao denunciante; 
“Seguimento”, qualquer medida tomada por quem recebe uma denúncia ou por uma autoridade 
competente, para aferir da exatidão das alegações constantes da denúncia e, se for caso disso, 
para resolver a violação denunciada, inclusive através de medidas como um inquérito interno, 
uma investigação, a ação penal, uma medida de recuperação de fundos ou o arquivamento; 
“Retorno de informação”, a prestação de informações ao denunciante sobre as medidas 
previstas ou tomadas para dar seguimento e sobre os motivos para tal seguimento; 
“Autoridade competente”, qualquer autoridade nacional designada para receber denúncias e 
dar aos denunciantes retorno de informação, e/ou designada para desempenhar as funções 
previstas na diretiva, em particular as referentes ao seguimento. 
 
Seção 2. Âmbito de aplicação  
Para efeitos da presente política, considera-se infração: 
a) O ato ou omissão contrário a regras constantes dos atos da União Europeia, a normas 
nacionais que executem, transponham ou deem cumprimento a tais atos ou a quaisquer outras 
normas constantes de atos legislativos de execução ou transposição dos mesmos, incluindo as 
que prevejam crimes ou contraordenações, referentes aos domínios de: 

i.Contratação pública; 
ii.Serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo; 
iii.Segurança e conformidade dos produtos; 
iv.Segurança dos transportes; 
v.Proteção do ambiente; 
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vi.Proteção contra radiações e segurança nuclear; 
vii.Segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal; 

viii.Saúde pública; 
ix.Defesa do consumidor; 
x.Proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de 

informação; 
b) O ato ou omissão contrário e lesivo dos interesses financeiros da União Europeia a que 
se refere o artigo 325.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia -TFUE- (a luta 
contra a fraude), conforme especificado nas medidas da União Europeia aplicáveis; 
c) O ato ou omissão contrário às regras do mercado interno a que se refere o n.º 2 do 
artigo 26.º do TFUE (o mercado interno compreende 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; 
d) A criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada, bem como os 
crimes previstos en la Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à 
criminalidade organizada e económico-financeira; e 
e) O ato ou omissão que contrarie o fim das regras ou normas abrangidas pelas alíneas a) 
a c). 
 
Seção 3. Articulação com outros regimes 
O disposto na presente política não prejudica os regimes de proteção de denunciantes previstos 
nos atos setoriais específicos da União Europeia referidos na parte ii do anexo da Diretiva (UE) 
2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, ou nos atos legislativos de execução, 
transposição ou que deem cumprimento a tais atos, nomeadamente na Diretiva (UE) 2016/97 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro de 2016, sobre a distribuição de 
seguros, e regime jurídico da distribuição de seguros (RJDS) aprovado em anexo à Lei n.º 7/2019, 
de 16 de janeiro, em especial no respeitante à divulgação pública da infração ou ao canal de 
denúncia externa de infrações disponibilizado pela Autoridade de Supervisão de Seguros e de 
Fundos de Pensões (ASF) ao abrigo do artigo 72º da Norma Regulamentar n.º 13/2020-R, de 30 
de dezembro, conjugado com o artigo 71 do RJDS, através do endereço de correio eletrónico 
denuncias@asf.com.pt, por meio do qual qualquer pessoa que tenha conhecimento de fatos, 
provas ou informações relativos a infrações à legislação aplicável à atividade supervisionada 
pode apresentar participações. 
 
Seção 4. Objeto e conteúdo da denúncia ou divulgação pública 
A denúncia ou divulgação pública pode ter por objeto infrações já cometidas, que estejam a ser 
cometidas ou cujo cometimento se possa razoavelmente prever, bem como tentativas de 
ocultação de tais infrações. 
 
Seção 5. Denunciante. 
A pessoa singular que denuncie ou divulgue publicamente uma infração com fundamento em 
informações obtidas no âmbito da sua atividade profissional, independentemente da natureza 
desta atividade e do setor em que é exercida, é considerada denunciante. 
Para efeitos do número anterior, podem ser considerados denunciantes, nomeadamente: 
a) Os trabalhadores; 
b) Os prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como 
quaisquer pessoas que atuem sob a sua supervisão e direção; 
c) Os titulares de participações sociais e as pessoas pertencentes a órgãos de 
administração ou de gestão ou a órgãos fiscais ou de supervisão de pessoas coletivas, incluindo 
membros não executivos; 
d) Voluntários e estagiários, remunerados ou não remunerados. 
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Não obsta a consideração da pessoa singular como denunciante a circunstância de a denúncia 
ou  a divulgação pública de uma infração ter por fundamento informações obtidas numa relação 
profissional entretanto cessada, bem como durante o processo de recrutamento ou durante 
outra fase de negociação pré-contratual de uma relação profissional constituída ou não 
constituída. 
 
Seção 6. Condições de proteção. 
Beneficia da proteção conferida pela presente política o denunciante que, de boa-fé, e tendo 
fundamento sério para crer que as informações são, no momento da denúncia ou da divulgação 
pública, verdadeiras, denuncie ou divulgue publicamente uma infração nos termos 
estabelecidos nesta politica. 
O denunciante anónimo que seja posteriormente identificado beneficia da proteção conferida 
pela presente política, contanto que satisfaça as condições previstas no paragrafo anterior. 
O denunciante que apresente uma denúncia externa sem observar as regras de precedência 
previstas nas alíneas a) a e) do seção 7.º beneficia da proteção conferida pela presente política 
se, aquando da apresentação, ignorava, sem culpa, tais regras. 
A proteção conferida pela presente política é extensível, com as devidas adaptações, a: 
a) Pessoa singular que auxilie o denunciante no procedimento de denúncia e cujo auxílio 
deva ser confidencial, incluindo representantes sindicais ou representantes dos trabalhadores; 
b) Terceiro que esteja ligado ao denunciante, designadamente colega de trabalho ou 
familiar, e possa ser alvo de retaliação num contexto profissional; e 
c) Pessoas coletivas ou entidades equiparadas que sejam detidas ou controladas pelo 
denunciante, para as quais o denunciante trabalhe ou com as quais esteja de alguma forma 
ligado num contexto profissional. 
O denunciante que apresente uma denúncia de infração às instituições, órgãos ou organismos 
da União Europeia competentes beneficia da proteção estabelecida na presente política nas 
mesmas condições que o denunciante que apresenta uma denúncia externa. 
 
Seção 7. Admissibilidade da Denúncia Externa 
O denunciante só pode recorrer a canais de denúncia externa quando: 
a) Tenha motivos razoáveis para crer que a infração não pode ser eficazmente conhecida 
ou resolvida a nível interno ou que existe risco de retaliação; 
b) Tenha inicialmente apresentado uma denúncia interna sem que lhe tenham sido 
comunicadas as medidas previstas ou adotadas na sequência da denúncia nos prazos previstos 
na presente política; ou 
c) A infração constitua crime ou contraordenação punível com coima superior a €50.000 
(cinquenta mil euros). 
 
Seção 8. Características do canal de denúncia interna 
A empresa disponibiliza um canal de denúncia interna que permite a apresentação e o 
seguimento seguro de denúncias, a fim de garantir a exaustividade, integridade e conservação 
da denúncia, a confidencialidade da identidade ou o anonimato dos denunciantes e a 
confidencialidade da identidade de terceiros mencionados na denúncia, e de impedir o acesso 
de pessoas não autorizadas. 
A gestão do canal de denúncia interna é realizado internamente, para efeitos de receção e 
seguimento de denúncias, pelo responsável do Departamento Legal e de Compliance. 
É garantida a independência, a imparcialidade, a confidencialidade, a proteção de dados, o sigilo 
e a ausência de conflitos de interesses no desempenho das funções. 
Cabe ao responsável pela gestão do canal de denúncia interna: 
a) Prestar a todas as pessoas interessadas informações sobre os procedimentos de 
denúncia, garantindo a confidencialidade do aconselhamento e da identidade das pessoas; 
b) Receber e dar seguimento às denúncias; 
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c) Prestar informação fundamentadas ao denunciante sobre as medidas previstas ou 
adotadas para dar seguimento à denúncia e solicitar informações adicionais, se necessário. 
 
Seção 9. Forma e admissibilidade da denúncia interna. 
O canal de denúncia interna permite, designadamente, a apresentação de denúncias, por escrito  
de forma anónima ou com identificação do denunciante, através do endereço de correio 
eletrónico canaldenuncias.marshportugal@mmc.com. 
 
Seção 10. Seguimento da denúncia interna 
A empresa, no prazo de sete dias, notifica o denunciante da receção da denúncia e informa, de 
forma clara e acessível, dos requisitos, autoridades competentes e forma e admissibilidade da 
denúncia externa, nos termos do seção 7.º de la presente política e dos artigos 12.º (autoridades 
competentes) e 14.º (Forma e admissibilidade da denúncia externa),  da Lei nº 93/2021, do 20 
de dezembro que 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. 
No seguimento da denúncia, os órgãos competentes praticam os atos internos adequados à 
verificação das alegações aí contidas e, se for caso disso, à cessação da infração denunciada, 
inclusive através da abertura de um inquérito interno ou da comunicação a autoridade 
competente para investigação da infração, incluindo as instituições, órgãos ou organismos da 
União Europeia. 
A empresa comunica ao denunciante as medidas previstas ou adotadas para dar seguimento à 
denúncia e a respetiva fundamentação, no prazo máximo de três meses a contar da data da 
receção da denúncia. 
O denunciante pode requerer, a qualquer momento, que a empresa lhe comunique o resultado 
da análise efetuada à denúncia no prazo de 15 dias após a respetiva conclusão. 
 
Seção 11. Disposições aplicáveis a denúncias internas 
Confidencialidade 
A identidade do denunciante, bem como as informações que, direta ou indiretamente, 
permitam deduzir a sua identidade, são de natureza confidencial e de acesso restrito e exclusivo 
às pessoas responsáveis por receber ou dar seguimento às denúncias. 
A obrigação de confidencialidade referida no parágrafo anterior estende-se a quem tiver 
recebido informações sobre denúncias, ainda que não responsável ou considerado competente 
para a sua receção e tratamento. 
A identidade do denunciante só é divulgada em decorrência de obrigação legal ou de decisão 
judicial. 
Sem prejuízo do disposto em outras disposições legais, a divulgação da informação é precedida 
de comunicação escrita ao denunciante indicando os motivos da divulgação dos dados 
confidenciais em causa, exceto se a prestação dessa informação comprometer as investigações 
ou processos judiciais relacionados. 
 
Tratamento de dados pessoais 
O tratamento de dados pessoais ao abrigo da presente política, incluindo o intercâmbio ou a 
transmissão de dados pessoais pelas autoridades competentes, observa o disposto no 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, 
que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679, e na Lei 
n.º 59/2019, de 8 de agosto, que aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais 
para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais. 
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Os dados pessoais que manifestamente não forem relevantes para o tratamento da denúncia 
não são conservados, devendo ser imediatamente apagados. 
 
Conservação de denúncias 
A empresa mantém um registo das denúncias recebidas e conserva-as, pelo menos, durante o 
período de cinco anos e independentemente desse prazo, durante a pendência de processos 
judicias ou administrativos referentes à denúncia. 
 
Seção 12. Medidas de proteção 
Proibição de retaliação 
É proibido praticar atos de retaliação contra o denunciante. 
Considera-se ato de retaliação o ato ou omissão que, direta ou indiretamente, ocorrendo em 
contexto profissional e motivado por uma denúncia interna, externa ou divulgação pública, 
cause ou possa causar ao denunciante, de modo injustificado, danos patrimoniais ou não 
patrimoniais. 
As ameaças e as tentativas dos atos e omissões referidos no parágrafo anterior são igualmente 
havidas como atos de retaliação. 
O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável às pessoas referidas no 
parágrafo 4 e seguintes da seção 6.º 
 
Seção 13. Proteção da pessoa visada. 
O regime previsto na presente política não prejudica quaisquer direitos ou garantias processuais 
reconhecidos, nos termos gerais, às pessoas que, na denúncia ou na divulgação pública, sejam 
referidas como autoras da infração ou que a esta sejam associadas, designadamente a 
presunção da inocência e as garantias de defesa do processo penal. 
 


