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GLOSSÁRIO

Ato ilícito denunciável: um caso de má conduta ou de ato ilícito profissional, incluindo omissão, que 
corresponde ao nível de gravidade estabelecido na política de proteção de denunciantes da organização. 

Canal de denúncia: um sistema estabelecido para denunciar alegados atos ilícitos e irregularidades de uma 
forma segura e concebida para minimizar o risco de retaliação. 

Denúncia: a revelação de uma irregularidade que tenha ocorrido, está a ocorrer ou poderá ocorrer na 
organização. 

Denunciante: uma pessoa que dá informações, que se enquadra nas categorias das pessoas definidas como 
aptas a fornecer informações de acordo com a política de proteção de denunciantes da organização, que 
divulga um ato ilícito denunciável de boa-fé e/ou com motivos razoáveis utilizando os canais de denúncia 
implementados.

Interface de denúncia: um meio através do qual uma pessoa que dá informações faz uma denúncia através 
de um mecanismo de denúncia. Exemplos de interfaces de denúncia; presencial, telefone, e-mail, online e 
aplicações digitais, entre outras. 

Investigação interna: análise das denúncias conduzida na organização com o objetivo de confirmar os 
factos.

Investigador ou apurador de factos: uma pessoa responsável por executar uma investigação interna de um 
ato ilícito denunciado ou de retaliação dentro da organização. O apurador de factos é também responsável 
por elaborar o relatório final e por recomendar medidas a implementar após a conclusão da investigação. 

Organização do setor dos cuidados de saúde: qualquer entidade, pública ou privada, que fornece ou 
coordena o fornecimento de bens e serviços médicos ou afins. Este termo também pode ser utilizado para 
se referir a instalações do setor dos cuidados de saúde, definida como qualquer instalação, pública ou 
privada, que fornece bens e serviços médicos ou afins, incluindo, entre outras, hospitais militares, unidades 
de saúde mental e enfermarias médicas prisionais. 

Pessoa que dá informações: uma pessoa que divulga um ato ilícito denunciável no local de trabalho. 

Recetor inicial da denúncia: uma pessoa responsável por receber uma denúncia feita por uma pessoa que 
dá informações e, na maioria dos casos, por gerir a avaliação inicial de uma denúncia. 

Retaliação: tratamento injusto ou injustificado sofrido por um denunciante como consequência de uma 
denúncia feita anteriormente. 

Setor dos cuidados de saúde: um grupo coletivo de todas as pessoas coletivas ou singulares envolvidas no 
fornecimento e coordenação de bens e serviços médicos e afins. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO

CORRUPÇÃO: UM PROBLEMA ENDÉMICO NO SETOR DOS CUIDADOS DE SAÚDE 
O setor dos cuidados de saúde é vasto, complexo e vulnerável à corrupção.1 As vulnerabilidades do setor 
englobam as complexidades dos sistemas de cuidados de saúde, um vasto leque de atividades ao longo de 
toda a cadeia de fornecimento médica e vários atores, muitas vezes tanto dos setores público como privado. 
Além disto, as grandes quantidades de ativos envolvidos tornam o setor particularmente suscetível à 
corrupção.2 Estas vulnerabilidades podem também enfraquecer os sistemas de cuidados de saúde, 
desperdiçar recursos e tornar os países menos resilientes — e menos ágeis — em situações de emergência, 
comprometendo a cobertura e o acesso a serviços de cuidados de saúde essenciais.3 A ausência de medidas 
de segurança e de controlos na cadeia de fornecimento dos produtos médicos pode resultar na aquisição e 
distribuição de fármacos e produtos de baixa qualidade, fora do prazo ou mesmo falsificados.4 A corrupção 
facilita a produção, aquisição e utilização de produtos médicos falsificados.5 Na melhor das hipóteses, esses 
produtos médicos são ineficientes; na pior, são nocivos para os consumidores. Em ambos os casos, colocam 
em risco a vida das pessoas que mais necessitam deles.

O custo estimado da corrupção no setor dos cuidados de saúde é já muito elevado em circunstâncias 
normais. Por exemplo, em 2008, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que dos $5,7 biliões 
despendidos a nível mundial com a saúde, $415 mil milhões (cerca de 7,3%) foram perdidos com fraudes 
e abusos relacionados com a saúde.6 

Em momentos de crises de saúde e sanitárias, o risco de corrupção no setor dos cuidados de saúde torna-se 
ainda maior e os seus efeitos devastadores ainda mais evidentes. 

DENUNCIAR A CORRUPÇÃO NO SETOR DOS CUIDADOS DE SAÚDE: UM PASSO 
ESSENCIAL PARA ENFRENTAR AS INFRAÇÕES E SALVAR VIDAS
A prevenção da corrupção no setor dos cuidados de saúde é essencial devido ao risco inaceitável que 
representa para as vidas humanas. Desta forma, é crucial que os Estados e as organizações de cuidados de 
saúde estabeleçam salvaguardas e mecanismos de fiscalização para evitar a corrupção.7

Contudo, apesar de todas as medidas de prevenção que tenham sido estabelecidas, a corrupção, e outros 
atos ilícitos graves, podem continuar a verificar-se. É, por isso, crucial que as organizações do setor dos 

1 Tim K. Mackey, Taryn Vian e Jillian Kohler, “The sustainable development goals as a framework to combat health-sector 
corruption”, Boletim da Organização Mundial de Saúde, vol. 96, n.º 9 (setembro de 2018), p. 634–643.

2 Consultar, por exemplo, a “Oslo statement on corruption involving vast quantities of assets”, em particular a recomendação 8, 
em Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), “Preventing and combating corruption involving vast quantities 
of assets: expert recommendations” (Viena, 2019).

3 Mackey, Vian e Kohler, “The sustainable development goals as a framework to combat health-sector corruption”, Boletim da 
Organização Mundial de Saúde, vol. 96, n.º 9 (setembro de 2018), p. 589–664.

4 UNODC, Secção de Investigação e Análise de Tendências, “Report on the COVID-19-related trafficking of medical products as 
a threat to public health”, resumo da investigação (Viena, 2020).

5 UNODC, Combating Falsified Medical Product-related Crime: A Guide to Good Legislative Practices (Viena, 2019).
6 Ben Jones e Amy Jing, “Prevention not cure in tackling health-care fraud”, Boletim da Organização Mundial de Saúde, vol. 89, 

n.º 12 (dezembro de 2011), p. 858–859.
7 UNODC, “Accountability and the prevention of corruption in the allocation and distribution of emergency economic rescue 

packages in the context and aftermath of the COVID-19 pandemic”, documento de política (Viena, 2020).
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cuidados de saúde criem mecanismos para detetar atos ilícitos e os resolverem numa fase o mais precoce 
possível.

Um desses mecanismos visa encorajar os colaboradores das organizações de cuidados de saúde a 
denunciarem alegados atos ilícitos e a protegê-los de todas as formas de retaliação. 

A este respeito, nos termos do artigo 33.º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, os Estados 
Partes deverão considerar a incorporação no seu sistema jurídico interno de medidas adequadas para 
assegurar a proteção contra qualquer tratamento injustificado de quem preste, às autoridades competentes, 
de boa-fé e com base em suspeitas razoáveis, informações sobre quaisquer factos relativos às infrações 
estabelecidas em conformidade com a Convenção. Os Estados Partes deverão também, nos termos do 
artigo 8.º, parágrafo 4, considerar a instituição de medidas e de sistemas destinados a facilitar a comunicação 
por parte dos agentes públicos às autoridades competentes de atos de corrupção dos quais tomem 
conhecimento no desempenho das suas funções.

A implementação de um sistema de denúncia eficaz, e um correspondente mecanismo de proteção de 
denunciantes, é, desta forma, reconhecido como uma das medidas mais robustas para detetar atos ilícitos 
numa fase inicial8 e permitir a implementação rápida de medidas de mitigação que possam evitar que o ato 
ilícito denunciado se torne num caso de corrupção a larga escala ou possa prejudicar os doentes. No setor 
dos cuidados de saúde, a criação deste mecanismo de denúncia pode, assim, evitar danos e salvar vidas. 

As presentes diretrizes fornecem um processo passo-a-passo que uma organização pode seguir para 
estabelecer políticas e procedimentos internos que facilitem a divulgação de alegações de atos ilícitos e a 
proteção das pessoas que dão informações. As diretrizes incluem as informações necessárias para a criação 
de uma cultura de denúncia aberta e justa que encoraje as pessoas a denunciar de forma atempada aquilo 
que as preocupa. As etapas abordadas nestas diretrizes são:

• Definir quem pode denunciar e o que pode ser denunciado
• Criar uma cultura de denúncia positiva
• Identificar canais de denúncia internos e interfaces correspondentes
• Implementar mecanismos eficazes para assegurar a confidencialidade e formas de divulgação de 

informações anónimas
• Instituir mecanismos para avaliar as divulgações de informações, investigá-las internamente e 

tomar as medidas de correção necessárias
• Proteger os denunciantes de forma eficaz através de

 ■ prevenção da retaliação, ou
 ■ travar a retaliação caso já tenha ocorrido

• Criar mecanismos para resolver a retaliação
• Fornecer orientação, apoio e informações aos denunciantes
• Fornecer formação e sensibilizar para o novo processo de denúncia estabelecido
• Considerar formas sustentáveis e inovadoras onde as políticas de proteção de denunciantes possam 

evoluir na organização

É importante enfatizar que não existe uma solução única. Os decisores políticos devem ter em consideração 
a grande variedade de fatores, que abrangem desde o contexto específico onde a política de proteção de 
denunciantes é redigida, à organização e às normas sociais e culturais únicas que se aplicam a cada país. 

Essas políticas podem ser elaboradas e aplicadas por uma organização mesmo quando o país onde a 
organização está localizada não tenha adotado legislação relativa à proteção de denunciantes. Quando essa 
legislação existe, a política deve contemplar referências claras à mesma para informar devidamente os 
potenciais denunciantes.

8 UNODC, Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons (Viena, 2015).
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INTRODUÇÃO

A 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto da doença por coronavírus 
(COVID-19), uma doença respiratória causada pela síndrome respiratória aguda grave — coronavírus 2 
(SARS-CoV-2), uma pandemia.1 A crise de saúde mundial que daí resultou forçou os Estados a tomarem 
medidas de emergência para conter e mitigar a disseminação do vírus. Uma vez que o risco de corrupção 
no setor dos cuidados de saúde aumenta sob estas circunstâncias, o Escritório das Nações Unidades sobre 
Drogas e Crime (UNODC) advertiu que, ao tomarem tais medidas de emergência, os Estados-Membros 
tinham, necessariamente, aliviado as salvaguardas ao “trocarem” a conformidade, a supervisão e a 
responsabilização pela rapidez de resposta e a obtenção de um impacto rápido, levando, assim, à criação de 
oportunidades significativas para que a corrupção prosperasse.2

Em circunstâncias normais, o setor dos cuidados de saúde é já considerado vulnerável à corrução.3 No 
entanto, esta vulnerabilidade é amplificada nos momentos de crises sanitárias. A corrupção pode mesmo 
exacerbar um surto ou a propagação de um vírus e minar os esforços para conter uma pandemia.4 

O foco das presentes diretrizes centra-se na importância da implementação de uma política interna para a 
proteção de denunciantes no setor dos cuidados de saúde para se detetar situações graves de atos ilícitos, 
incluindo corrupção, que possam ocorrer, estão a ocorrer ou irão ocorrer numa organização, abordá-los o 
mais cedo possível e tomar medidas para mitigar o seu impacto negativo, incluindo na segurança dos 
doentes e na reputação e finanças da organização. 

As diretrizes destinam-se a todas as organizações no setor dos cuidados de saúde, quer sejam públicas ou 
privadas,5 e que desejem adotar uma política de proteção de denunciantes eficaz. Apesar de as diretrizes 
poderem servir como um guia sobre como elaborar essa política, não se destinam a ser um modelo de 
política. A audiência-alvo específica destas diretrizes são as direções das organizações, os decisores 
políticos, os responsáveis pela conformidade e outras pessoas responsáveis por decidir, redigir e adotar 
políticas internas e assegurar a sua implementação efetiva. 

Os leitores são orientados ao longo do processo de adoção de uma política de proteção de denunciantes, 
incluindo a determinação de quem pode divulgar informações, o que pode ser divulgado e como, a 
implementação de medidas de proteção eficazes, o fornecimento de orientação e informações ao 
denunciante, a realização de uma investigação interna e a tomada de medidas corretivas. As diretrizes 
também informam os leitores sobre como fornecer a formação e a sensibilização necessárias a todos os 
colaboradores da organização e como estabelecer uma cultura de denúncia positiva.

Como é demonstrado nas diretrizes, uma organização pode estabelecer um mecanismo de denúncia e 
medidas de proteção correspondentes mesmo que não exista um quadro legislativo nos países onde está 
localizada. Apesar de o foco destas diretrizes ser o setor dos cuidados de saúde, podem ser úteis para 
organizações de outros setores.

1 UNODC, “Accountability and the prevention of corruption in the allocation and distribution of emergency economic rescue 
packages”.

2 Ibid.
3 Mackey, Vian e Kohler, “The sustainable development goals as a framework to combat health-sector corruption”.
4 Ver, por exemplo, o papel que a corrupção alegadamente teve durante a crise de ébola Anti-Corruption Resource Centre, “Ebola 

and corruption overcoming critical governance challenges in a crisis situation”, Resumo da U4, n.º 4 (março de 2015).
5 As empresas devem também promover a deteção e a denúncia de violações dos seus programas anticorrupção. Para mais informações, 

consultar UNODC, An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide (Viena, 2013), p. 82.
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Capítulo 1.
QUEM É DENUNCIANTE?

Antes da elaboração de qualquer política, os responsáveis pela sua implementação devem assegurar que 
qualquer política que desenvolvem está em conformidade com a legislação nacional. Os responsáveis pela 
implementação devem efetuar uma análise da legislação nacional nas seguintes áreas:

• Legislação específica relativa a denunciantes e/ou divulgações de informações protegidas
• Legislação anticorrupção, incluindo legislação relacionada com serviços financeiros
• Legislação sobre a administração de serviços públicos
• Outra legislação relacionada com o acesso a informações e proteção de dados que se possam aplicar 

à organização
Depois desta análise, as organizações que pretendam adotar uma política para estabelecer canais de 
denúncia para atos ilícitos jurídicos e administrativos, assim como para proporcionar proteção a pessoas 
que divulgam atos ilícitos denunciáveis, têm, primeiro, de determinar quem pode denunciar. 

Limitar excessivamente a definição de denunciante pode tornar as medidas de proteção ineficazes. 

No artigo 33.º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o termo “denunciante” é 
intencionalmente não utilizado. Em vez disso, é utilizado o termo mais alargado “pessoas que dão 
informações”. O Conselho da Europa define “denunciante” como “qualquer pessoa que comunique ou 
divulgue informações sobre uma ameaça ou situação lesiva do interesse público no contexto da sua relação 
laboral, quer seja no setor público ou privado”.6 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 (também conhecida como a Diretiva Denúncia de Irregularidades) prevê que o termo “denunciante” 
aplica-se a “denunciantes que, trabalhando no setor público ou privado, tenham obtido informações sobre 
violações em contexto profissional”.7 Muitas jurisdições não utilizam o termo “denunciante”. Por exemplo, 
no Public Interest Disclosure Act de 1998 do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, o termo 
não é utilizado. Em vez disso, é feita referência a funcionários ou trabalhadores que divulgam informações 

6 Conselho da Europa, Recomendação CM/Rec (2014)7 do Comité de Ministros aos Estados-Membros relativa à proteção de 
denunciantes, adotada pelo Comité a 30 de abril de 2014.

7 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, Jornal Oficial da União Europeia, L. 305 (26 de novembro de 2019), art. 4.º. Esta diretiva 
aplica-se a um vasto leque de áreas de política essenciais da União Europeia onde as violações das regras da União Europeia podem 
causar situações lesivas do interesse público, incluindo na área da saúde pública.
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do interesse público.8 Segundo uma das definições académicas citadas com mais frequência, os 
“denunciantes” são “membros de organizações (antigos ou atuais) [que divulgam] práticas ilegais, imorais 
ou ilegítimas sob o controlo dos seus empregadores, a pessoas ou organizações que podem atuar.”9

1.1 UM ELEMENTO DA ORGANIZAÇÃO
Na prática, um denunciante é, geralmente, um elemento de uma organização que toma conhecimento de 
atos ilícitos em contextos profissionais e decide denunciá-los. 

Desta forma, no mínimo, devem ser incluídas na definição de uma pessoa que dá informações as seguintes 
categorias de profissionais de cuidados de saúde que trabalham no setor privado10 ou no setor público:

• Funcionários de ministérios da saúde, incluindo funcionários públicos, funcionários permanentes 
e temporários, funcionários administrativos, assistentes, secretários, pessoal da gestão das insta-
lações, estagiários e voluntários

• Funcionários das autoridades reguladoras da saúde e/ou dos cuidados de saúde
• Funcionários de farmacêuticas públicas e privadas
• Funcionários de seguradoras públicas e privadas
• Funcionários de laboratórios públicos e privados
• Trabalhadores da área da saúde, assistentes sociais e médicos
• Funcionários hospitalares e de outras instalações de serviços de saúde
• Membros de conselhos diretivos de saúde locais e nacionais
• Funcionários dos serviços de emergência e de transporte (condutores de ambulâncias, paramédicos, 

etc.)
• Funcionários de fornecedores e distribuidores de medicamentos e materiais médicos
• Funcionários de empresas e de organizações envolvidas na produção, comercialização, venda e 

distribuição de produtos relacionados com a saúde
• Funcionários de organizações da sociedade civil relacionados com o setor dos cuidados de saúde 

(Médicos sem Fronteiras, Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho, etc.)11

Apesar de a política se focar nos “membros da organização”, deve incluir todas as categorias de funcionários, 
sem limitação. Como tal, as seguintes categorias de funcionários devem poder denunciar potenciais atos 
ilícitos: funcionários permanentes e temporários, consultores, contratados, especialistas, estagiários, 
trabalhadores da gestão das instalações e voluntários. 

Ou seja, todos os indivíduos internos da organização devem ter o direito de denunciar situações de atos 
ilícitos jurídicos e disciplinares dos quais tomem conhecimento.

8 UNODC, Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons.
9 Esta definição foi desenvolvida por Maria P. Miceli e Janet P. Near em 1985 e é, até hoje, a definição académica mais utilizada. 

Consultar Maria P. Miceli e Janet P. Near, “Organizational dissidence: The case of whistle-blowing”, Journal of Business Ethics, vol. 4, 
n.º 1 (fevereiro de 1985).

10 UNODC, An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business, p. 82.
11 Os termos nesta lista devem de ser lidos em conjunto com as definições fornecidas no glossário dos termos na página vii das 

presentes diretrizes.
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Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde (NHS, National Health Service) do Reino Unido define denunciante 
como “uma pessoa que trabalha para uma organização do NHS”. A definição também inclui “trabalhadores de 
agências, trabalhadores temporários, estudantes e voluntários”.a

A política das Nações Unidas sobre a proteção contra a retaliação por denúncia de má conduta e por cooperação 
com auditores ou investigadores devidamente autorizados aplica-se a “todos os funcionários (independentemente 
do tipo de cargo ou da sua duração), estagiários, voluntários das Nações Unidas, contratados individuais ou 
consultores”.b

a Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, National Health Service (NHS) Inglaterra, “External Whistle-blowing Policy”, 
(fevereiro de 2017).

b Boletim do Secretário-Geral sobre a proteção contra a retaliação por denúncia de má conduta e por cooperação com auditores 
ou investigadores devidamente autorizados, ST/SGB/2017/2/Rev.1, sec. 2.1.

Além disto, a política deve incluir os membros atuais e antigos da organização, assim como os candidatos 
a emprego que possam observar atos ilícitos ou procedimentos condenáveis durante o processo de 
recrutamento ou outras negociações pré-contratuais.12 

Quando se define o termo “denunciante”, é importante que as organizações sejam objetivas para que as 
potenciais pessoas que dão informações possam facilmente determinar o âmbito e o alcance da política. 

1.2 PESSOAS EXTERNAS À ORGANIZAÇÃO
A política pode também alargar a esfera das pessoas que dão informações incluindo pessoas externas que 
não são empregadas pela organização mas que podem tomar conhecimento de atos ilícitos num contexto 
profissional ou contratual. Esta categoria pode contemplar, por exemplo, intermediários, parceiros de 
negócio, prestadores de serviços e fornecedores, candidatos num processo de concurso público, doentes de 
um hospital ou os seus familiares e clientes de uma farmacêutica. É importante que as pessoas que redigem 
a política de proteção de denunciantes da organização considerem como a política será divulgada às 
pessoas externas, como é que as denúncias de pessoas externas podem ser recebidas e geridas e se será 
disponibilizado algum meio de reparação. 

Durante a crise da doença por coronavírus (COVID-19), entraram em cena novos atores que têm um papel 
essencial na aquisição e distribuição de materiais médicos essenciais (por ex., máscaras e luvas). Devido à 
urgência da situação, os Governos e as empresas privadas nomearam intermediários para contactar 
empresas estrangeiras e fazer aquisições no mercado internacional em seu nome. Limitar a esfera das 
pessoas que podem denunciar pode deixar estas operações vulneráveis fora do âmbito do mecanismo de 
denúncia. Uma política robusta deve de ser desenvolvida de forma a que possa ser aplicada sob circunstâncias 
excecionais.

Independentemente da existência de uma lei para a proteção de denunciantes, cada organização ou 
entidade referida acima terá uma política independente para os seus próprios funcionários. Além disto, 
pode ser contemplada uma política setorial mais alargada aplicável a várias organizações que trabalham no 
mesmo escalão da cadeia de abastecimento médica. No entanto, as organizações que decidem implementar 
estas políticas poderão enfrentar desafios, uma vez que terão, eventualmente, de harmonizar ou unificar os 
seus procedimentos a fim de assegurar a consistência da comunicação de denúncias e da sua gestão.

12 Consultar, por exemplo, União Europeia, Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas que 
denunciam violações do direito da União, art. 4.º, par. 3.
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Capítulo 2.
O QUE PODE SER DENUNCIADO?

Uma política sobre a proteção de denunciantes deve detalhar os tipos de atos ilícitos que podem ser 
denunciados. Mesmo se uma organização estiver localizada num país que tenha adotado legislação sobre a 
proteção de denunciantes, essa legislação poderá não ser suficientemente específica. Por exemplo, algumas 
leis referem a possibilidade de denunciar uma questão de “segurança e saúde públicas”, mas a maioria 
refere questões de “interesse público” ou de “interesse geral”.13

Assim, pode ser difícil implementar diretamente uma lei ou regulamento a nível institucional. O papel de 
uma política é também fornecer mais informações e detalhes sobre os tipos de atos ilícitos que podem ser 
denunciados a nível interno, em linha com os interesses e as especificidades da organização. 

O termo “ato ilícito” é definido nas presentes diretrizes como má conduta denunciável que inclui ações mas 
também omissões (não fazer algo).

13 Consultar, por exemplo, França, Lei n.º 2016-1691 de 9 de dezembro de 2016 relativa à transparência, ao combate à corrupção 
e à modernização da vida económica, art. 6.º.

Por exemplo, na política relativa à divulgação de informações (denúncia) de interesse público da Agência 
Reguladora Australiana para os Profissionais de Saúde (AHPRA), uma “divulgação de informações de interesse 
público” é definida como uma divulgação de informação sobre uma pessoa, funcionário público ou organismo 
público que demonstra, ou tende a demonstrar, uma conduta imprópria ou corrupção. A política fornece exemplos 
de condutas impróprias que podem espoletar uma divulgação do interesse público, incluindo condutas que:

• São ilegais
• Constituem uma má utilização ou desperdício substancial de verbas ou recursos da AHPRA ou do 

Conselho
• São uma má conduta grave no desempenho de uma função no âmbito da legislação nacional

Algumas leis sobre a proteção de denunciantes abrangem os seguintes tipos de potenciais atos ilícitos:

• Criam e representam um perigo para a saúde, a segurança ou o bem-estar públicos
• Prática de um ato de má gestão grosseira, desperdício grosseiro de fundos públicos ou negligência de  

deveres grosseira
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2.1  DETERMINAÇÃO DOS TIPOS DE ATOS ILÍCITOS QUE PODEM SER 
DENUNCIADOS

Definição do âmbito do ato ilícito a incluir na política 
Detetar e combater a corrução numa organização é um dos principais objetivos de uma política de proteção 
de denunciantes. Não obstante, a política não deve limitar a denúncia de atos ilícitos a atividades corruptas. 

Primeiro, um ato ilícito pode ser muito grave sem ser um ato de corrupção.

Em segundo lugar, um ato ilícito pode, à primeira vista, parecer uma violação administrativa ou processual, 
mas pode acabar por demonstrar ser, após a investigação, parte de um amplo esquema de corrupção.

Além disto, limitar os atos ilícitos denunciáveis à corrupção pode forçar os indivíduos que detetam os 
mesmos a tentarem averiguar se constituem um ato de corrupção antes de os denunciarem. Esta situação 
pode expor a riscos estes indivíduos, os seus colegas e mesmo os seus familiares. 

Desta forma, é essencial que a organização determine que categorias de atos ilícitos, para além da fraude, 
corrupção e abuso, podem ser denunciados pelos seus membros.

• São uma má administração que afeta de forma adversa o interesse de uma pessoa de uma forma  
substancial ou específica

• Constituem um perigo substancial e específico à saúde ou segurança públicas
• Representam um perigo substancial e específico para o ambientea

a Austrália, Agência Reguladora Australiana para os Profissionais de Saúde (AHPRA), “Public  Interest Disclosure (Whistleblower) 
Policy” (maio de 2020).

Por exemplo, a falha de um funcionário de uma instalação de cuidados de saúde em esterilizar os instrumentos 
cirúrgicos não é provavelmente um ato de corrupção, mas constitui um perigo para a saúde e a segurança de 
outros funcionários e doentes da instalação de saúde.

Por exemplo, entre 1976 e 2009, a França comercializou um fármaco para a perda de peso chamado Mediator. 
Apesar de o mesmo ter sido originalmente concebido para pessoas obesas com diabetes, o agente anorético 
(supressor do apetite) e hipolipidémico era uma opção de medicação sujeita a prescrição atraente, em particular, 
para as pessoas que queriam apenas perder algum peso. Em 2007, a Dr.ª Irène Frachon, pneumologista num hos-
pital público em Brest, observou um aumento no número de casos de doença cardíaca entre os seus doentes e 
constatou que todos os doentes afetados tinham sido tratados com o Mediator. Após um longo estudo epidemi-
ológico, que confirmou as suas dúvidas, comunicou o problema à sua hierarquia e à Agência Nacional para a 
Segurança dos Medicamentos e dos Produtos de Saúde. Depois deste relatório e da retirada do medicamento do 
mercado em 2009, investigações posteriores conduzidas pelas autoridades reguladoras revelaram suspeitas de 
fraude por parte do Servier Laboratories que comercializava o medicamento. O julgamento foi iniciado em 2019. 

Igualmente, em abril de 1991 foi iniciado o chamado escândalo do sangue infetado em França, quando um 
médico e a jornalista Anne-Marie Casteret publicaram um artigo na revista semanal L’Événement du jeudi 
provando que o Centro Nacional de Transfusões de Sangue tinha, conscientemente, distribuído produtos san-
guíneos contaminados com VIH a hemofílicos, em 1984 e 1985. O procedimento criminal revelou atos a larga 
escala de corrupção e de infrações fraudulentas, incluindo atos praticados fora de França. Por exemplo, alguns 
governos atrasaram a disponibilidade comercial de um teste sanguíneo utilizado nos Estados Unidos da América 
em prol de um em desenvolvimento em França. Em 1999, o Primeiro-Ministro Laurent Fabius, do Partido 
Socialista, e depois a Ministra dos Assuntos Sociais, Georgina Dufoix, e posteriormente o Ministro da Saúde, 
Edmond Hervé, foram acusados de homicídio involuntário.
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Quando se procede à definição das categorias de atos ilícitos a incluir na política de proteção de 
denunciantes, a organização deve considerar os seguintes três pontos:

1.  Os diferendos pessoais não estão, geralmente, incluídos no âmbito de atos ilícitos denunciáveis 
nos termos das leis e políticas de proteção de denunciantes. Contudo, deve ser permitida a 
denúncia destas questões. Deve de ser desenvolvida uma política de denúncia separada para 
esta questão.

No entanto, a denúncia de questões pessoais, como conflitos entre a pessoa que dá informações 
e outro elemento dos funcionários,14 diferendos relacionados com o desempenho, e outras 
questões relacionadas com os recursos humanos, podem constituir uma denúncia se essas 
questões forem avaliadas como sendo nocivas para a saúde e o bem-estar dos colaboradores e 
utilizadores dos serviços de saúde. Os casos de bullying e assédio devem de ser também 
incluídos devido ao seu impacto no bem-estar dos funcionários e dos doentes. O bullying e o 
assédio podem também ser utilizados como uma forma de retaliação quando as pessoas 
comunicam problemas. Em todos os casos, estes atos são suficientemente graves para se 
enquadrarem no âmbito de ato ilícito denunciável.

2. A política deve permitir a denúncia de situações de atos ilícitos que aconteceram, estão a acon-
tecer ou que vão provavelmente acontecer, assim como as tentativas de ocultar esses atos.15

3. A política deve especificar que todas as cláusulas de confidencialidade ou de não divulgação 
que as pessoas possam ter nos seus contratos com a organização não se aplicam às categorias 
denunciáveis de atos ilícitos incluídos na política.

Indicação de um limiar de gravidade
O custo da proteção de um denunciante pode ser elevado. Devem de ser alocados recursos financeiros e 
humanos importantes para garantir a proteção efetiva e a supressão da retaliação. Isto levou muitas 
jurisdições a estabelecer um limiar de gravidade que as informações denunciadas devem satisfazer. 
Enquanto alguns países optaram por incluir o conceito de interesse público nas suas leis, outros incluíram 
termos como “grosseiro” ou “grave” na definição das categorias denunciáveis de atos ilícitos. 

Independentemente da abordagem utilizada, apenas os indivíduos que denunciam determinados tipos de 
comportamentos devem ser protegidos. Desta forma, é importante indicar um limiar de gravidade na 
classificação dos comportamentos que constituem um ato ilícito denunciável.

14 Consultar, por exemplo, União Europeia, Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas que 
denunciam violações do direito da União, considerando 22.

15 Ibid., art. 5.º, par. 2.

Por exemplo, a política relativa à divulgação (denúncia) de interesse público da AHPRA prevê que, 
se as pessoas tiverem um diferendo pessoal relativo à AHPRA ou a um Conselho que não envolva 
má conduta grave, são fortemente encorajadas a adotar os recursos concebidos para lidar com essas 
desavenças. Por exemplo, se a sua preocupação está relacionada com uma decisão particular no 
âmbito do direito nacional, são convidadas a apresentar uma queixa ou a dar a sua opinião utili-
zando os procedimentos definidos na página Reclamações e Sugestões do sítio Web da Agência.a 

a Austrália, Agência Reguladora Australiana para os Profissionais de Saúde (AHPRA), “Public Interest Disclosure 
(Whistleblower) Policy” (maio de 2020).

Por exemplo, um funcionário que denuncie que um colega levou para casa uma caneta dos materiais do 
escritório não é abrangido pela proteção a denunciantes.
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Não obstante, as leis e as políticas não devem impor limitações excessivas sobre as informações que podem 
ser denunciadas, caso contrário podem revelar-se ineficazes. 

Relativamente às infrações relacionadas com a corrupção, alguns países não criminalizam os casos de 
corrupção de minimis. Contudo, é altamente encorajado que estes casos sejam incluídos no âmbito de atos 
ilícitos denunciáveis no contexto da proteção a denunciantes. Além disto, a corrupção generalizada e 
sistemática, a qualquer escala, pode ter um impacto prejudicial no fornecimento dos serviços de cuidados 
de saúde16 e deve ser considerada como satisfazendo o limiar de gravidade exigido para constituir um ato 
ilícito denunciável. 

A organização deve definir o que é considerado como ato ilícito “grosseiro” ou “grave”.
Quanto mais rigorosos forem os requisitos para avaliar a qualidade e a gravidade das informações antes da 
denúncia, maior é a probabilidade de as pessoas permanecerem em silêncio — em particular se não tiverem 
a certeza de que serão protegidas17 — ou de correrem riscos desnecessários para avaliarem ou investigarem 
as informações pelos seus próprios meios. A incerteza sobre a gravidade das alegações pode desencorajar a 
denúncia. As pessoas que dão informações não devem ser obrigadas a fornecer evidências positivas, deverá 
ser suficiente que comuniquem um problema ou suspeita razoável. Além disto, os funcionários devem ser 
encorajados a comunicar as suas inquietações numa fase inicial em vez de esperarem por uma prova. 

Por conseguinte, é importante determinar o que é considerado um ato ilícito “grosseiro” ou “grave” numa 
organização. Para isso, algumas organizações incluíram nas suas políticas uma lista não exaustiva de tipos 
denunciáveis de atos ilícitos que satisfazem estes critérios.

Em particular no setor dos cuidados de saúde, as leis e regulamentos existentes muitas vezes definem ato 
ilícito “grosseiro” ou “grave” como comportamentos que representam um risco para a saúde e a segurança 
públicas.18 Nos Estados Unidos, as violações denunciáveis são definidas como “práticas que ameaçam a 
saúde e a segurança públicas”.19

É importante lembrar que as referências a “saúde” e “segurança”, entre outros termos, são mais facilmente 
compreensíveis para o cidadão comum, e as organizações devem esforçar-se por utilizar uma linguagem 
não complexa e simples quando definem ato ilícito “grosseiro” ou “grave”.

16 Sarah Brierly e Elif Ozdemir, “Petty corruption in the provision of public services in Ghana”, Washington University em St. 
Louis, para o programa Strengthening Action against Corruption (STAAC)–Gana. Disponível mediante pedido ao STAAC–Gana 
(Gabinete dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento [ex-Ministério para o Desenvolvimento 
Internacional]).

17 UNODC, Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons.
18 Consultar, por exemplo, a Recomendação CM/Rec (2014)7 do Comité de Ministros do Conselho da Europa aos Estados-

Membros relativa à proteção de denunciantes, adotada pelo Comité em abril de 2014. Pode encontrar informações mais detalhadas 
em UNODC, Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons.

19 Estados Unidos da América, National Nurses United, “Whistleblower Protection Laws for Health-care Workers”.

A título ilustrativo, utilizando o exemplo anterior, num contexto hospitalar o termo “materiais de escritório” pode 
também incluir stocks de medicamentos ou substâncias utilizadas para tratar doentes. Estas substâncias podem ser 
extremamente perigosas e devem de ser utilizadas com precaução. Se um funcionário, como um trabalhador dos 
cuidados de saúde, vir um colega a apropriar-se dessas substâncias sem uma justificação aparente, esse comporta-
mento deve de ser denunciado uma vez que constitui uma potencial ameaça à saúde e à segurança.
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2.2  DETERMINAÇÃO DO QUE CONSTITUI EXATAMENTE UM ATO ILÍCITO GRAVE 
NA ORGANIZAÇÃO

Assim que a organização tenha decidido que um ato ilícito deve, primeiro, não estar limitado a atividades 
de corrupção e, segundo, satisfazer um limiar de gravidade, é importante determinar os tipos de atos 
ilícitos que serão incluídos na política. 

Portanto, antes de adotar uma política de proteção de denunciantes, a organização poderá ter de realizar 
uma avaliação interna dos riscos para determinar os tipos de ato ilícitos que podem ocorrer na mesma e 
que podem resultar em corrupção ou representar um risco grave para a saúde e a segurança públicas. 

Dependendo da organização e da sua posição específica na cadeia de abastecimento dos cuidados de saúde, 
estas infrações podem incluir:

• Violações dos regulamentos de saúde e segurança
• Desrespeito pelos procedimentos de aprovisionamento para os materiais médicos e de cuidados de 

saúde
• Subornos diretos de doentes a profissionais de cuidados de saúde
• Adulteração e manipulação de faturas e de recibos de forma a apresentarem montantes muito 

baixos ou muitos altos
• Aquisição de materiais que parecem não corresponder aos planeados para aquisição ou à utilização 

prevista
• Receção ou distribuição de fármacos expirados, falsificados ou adulterados
• Tratamentos médicos desnecessários
• Tratamento preferencial indevido de fornecedores médicos privados
• Cuidados a doentes inseguros
• Prática clínica de baixa qualidade ou outra negligência médica que possa prejudicar os doentes
• Falha em proteger os doentes
• Má administração de medicação
• Pessoal sem formação
• Condições de trabalho inseguras
• Cultura de assédio, discriminação, abuso e exploração (incluindo com base no género e na  raça)

Nos termos da política da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre as denúncias de irregularidades e 
a proteção contra a retaliação, os atos ilícitos denunciáveis são definidos como “ato ilícito que implica um 
risco significativo para a OMS (ou seja, prejudicial para os seus interesses, reputação, operações e 
governança)”. Assim, a política aplica-se, entre outros, à denúncia de qualquer uma das seguintes situações:

• Fraude (ou seja, atos deliberados ou falaciosos com a intenção de obter um benefício não autorizado, 
como verbas, propriedade ou serviços, através de meios falaciosos ou outros não éticos)

• Corrupção
• Desperdício de recursos
• Sabotagem

Por exemplo, um funcionário do Ministério da Saúde num processo de aprovisionamento de materiais médicos 
apercebe-se de que a comissão nomeada para selecionar a proposta vencedora não possui competências médicas 
que possam verificar a adequação dos materiais propostos pelos candidatos. Esta situação pode ser considerada 
denunciável, uma vez que se arrisca a que os materiais médicos adquiridos possam não corresponder aos 
padrões prescritos, ou que possam estar fora da validade ou serem falsificados.



FALE, PELA NOSSA SAÚDE!  DIRETRIZES PARA FACILITAR A PROTEÇÃO DE DENUNCIANTES NO SETOR DOS CUIDADOS DE SAÚDE

14

• Perigo substancial e específico para a saúde ou a segurança públicas
• Exploração e abusos sexuais20

De referir que algumas organizações também incluem a possibilidade de denunciar problemas relativos a 
medidas de saúde e segurança específicas tomadas ou aplicadas durante a pandemia da COVID-19.21 

2.3 DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ELEMENTO DE BOA-FÉ 
O conceito de boa-fé é, por vezes, incluído na legislação nacional ou nas políticas das organizações para 
assegurar que os indivíduos não comunicam de forma consciente informações que sabem serem falsas e que 
possam ter como objetivo prejudicar ou desacreditar uma pessoa através de alegações intencionalmente falsas, 
sendo, assim, elaboradas disposições para evitar e/ou punir esse tipo de denúncias. Tais comportamentos, 
apesar de raros, não devem ser aceites, e a política estabelecida pela organização deve também prever processos, 
incluindo processos disciplinares, para evitar que as pessoas comuniquem esse tipo de informações. 

Este requisito de boa-fé no contexto da proteção de denunciantes deve ser considerado como satisfeito 
quando uma pessoa tem motivos razoáveis para acreditar que as informações divulgadas são verdadeiras.22 

A este respeito, é considerada uma boa prática garantir que o conceito de boa-fé está associado às 
informações e não ao motivo da denúncia. 

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção prevê, no seu artigo 33.º, que as denúncias devem ser 
feitas “de boa-fé e com base em suspeitas razoáveis”.

A Lei-tipo para Facilitar e Encorajar a Denúncia de Atos de Corrupção e Proteger os Denunciantes e as 
Testemunhas da Organização dos Estados Americanos (OEA) vai mais longe e prevê a presunção de boa-fé 
para os denunciantes. A prática legislativa coloca o ónus da prova no acusado, exigindo-lhe demonstrar 
que não ocorreu uma infração, e protege o denunciante. 

Nos textos mais recentes, como a Diretiva da União Europeia relativa à proteção das pessoas que denunciam 
violações do direito da União, o conceito de boa-fé foi substituído por referências a “motivos razoáveis”. 
O conceito de motivos razoáveis pode reduzir o risco de má interpretação e de foco indevido no motivo da 
pessoa que dá informações. Em resposta à diretiva, os países da União Europeia estão a adotar o conceito 
de motivos razoáveis, substituindo o termo “boa-fé” por referências a esse conceito sempre que o termo 
aparece na legislação atual.

E se as informações forem, por último, consideradas falsas?
Se as informações comunicadas não constituírem uma infração após a conclusão da investigação (ou do 
processo de averiguação de factos), não deverão ser tomadas medidas contra o denunciante ou a pessoa 
que deu as informações. 

A boa-fé ou os motivos razoáveis são avaliados no momento da divulgação; o que é importante é que os 
denunciantes acreditem que as informações sejam verdadeiras no momento em que as denuncia.

20 Organização Mundial de Saúde (OMS), “Whistle-blowing and protection against retaliation: policy and procedures” (2015). 
Consultar também Nieves Zúñiga, “Gender sensitivity in corruption reporting and whistleblowing”, Resposta da Assistência da U4, 
n.º 10 (junho de 2020).

21 Uma dessas organizações é a Administração de Segurança e Saúde do Trabalho (OSHA) do Ministério do Trabalho dos Estados 
Unidos. Consultar OSHA, “Whistleblower laws enforced by OSHA”, disponível em www.whistleblowers.gov/.

22 UNODC, Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons. Consultar também “Frequently asked 
questions: ‘Does the intention behind the disclosure matter?’”, disponível em https://whistleblowerprotection.eu/.

Para, mais uma vez, usar o exemplo do funcionário de cuidados de saúde que se apropria de materiais médicos 
do hospital sem uma justificação aparente, esta ação pode, em última instância, ser determinada como perfeita-
mente justificada. Não devem ser tomadas medidas contra a pessoa que denunciou as informações, uma vez que 
foram denunciadas com a crença de que eram verdadeiras, nem contra a pessoa que foi objeto das informações 
denunciadas.
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E se a denúncia for feita de má-fé? 
Quando incluído na legislação nacional ou na política de uma organização, o conceito de boa-fé deve estar 
associado à informação, não ao denunciante. Como referido anteriormente, o motivo da denúncia deve ser 
irrelevante23 se a pessoa que dá as informações satisfizer os critérios acima mencionados e acreditar que as 
informações são verdadeiras no momento da denúncia. 

Por conseguinte, é irrelevante se a relação pessoal entre a pessoa que dá as informações e a pessoa 
denunciada é boa ou má; o que importa realmente é que a pessoa que divulga as informações acredita que 
as mesmas são verdadeiras.

23 Ibid.

Por exemplo, uma pessoa pode denunciar uma infração praticada por um supervisor mesmo se for conhecido 
que a relação entre os dois não é boa. A pessoa pode até pretender a demissão do supervisor com a expetativa 
de obter uma promoção. Contudo, este motivo não deve ser considerado se a pessoa que dá as informações 
realmente acreditar que as informações são verdadeiras.
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Capítulo 3.
ONDE E COMO FAZER A DENÚNCIA?

A maioria da legislação anticorrupção prevê a possibilidade de denúncia de atos de corrução às autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei (como a polícia, o Ministério Público ou as autoridades de combate à 
corrupção) ou a um provedor, conforme adequado. 

Todavia, se uma organização pretender criar uma política de proteção de denunciantes, é também 
importante implementar canais de denúncia internos específicos para lidar com estas comunicações. De 
facto, em algumas legislações nacionais,24 é feita referência à possibilidade de apresentar a denúncia a um 
empregador (quer seja um supervisor, uma comissão especial ou uma chefia, uma empresa externa 
responsável por receber as denúncias ou qualquer outra pessoa no seio da organização). 

Mesmo assim, continua a ser necessária uma política interna robusta que garanta essa possibilidade e 
permita aos funcionários denunciar com segurança eventuais atos ilícitos na sua organização, ao mesmo 
tempo que os protege da retaliação e represálias. Assim, as organizações são convidadas a criar canais de 
denúncia internos, abertos e inclusivos que estejam acessíveis através de várias interfaces de denúncia 
simples de utilizar e que garantam um nível elevado de confidencialidade.

3.1 IMPLEMENTAÇÃO DE CANAIS DE DENÚNCIA INTERNOS, ABERTOS E INCLUSIVOS
Dependendo do estatuto e da situação da organização, podem ser implementados vários canais. 

Em alguns casos, se a organização não conseguir implementar um canal de denúncia interno, o mesmo 
pode ser criado junto de um organismo de fiscalização independente.

24 Ver, por exemplo, Gana, Whistleblower Act (Lei n.º 270) (2006), sec. 3.

Por exemplo, na área da contratação pública, pode ser criado um canal na autoridade  reguladora da contratação 
pública.a

a Este é o caso, por exemplo, da Grécia, onde foi criada uma plataforma de denúncia na Hellenic Single Public Procurement 
Authority. Para mais informações consulte Hellenic Single Public Procurement Authority, “Whistle-blowing platform in public 
procurement”, disponível em www.eaadhsy.gr.
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No entanto, na medida do possível e dependendo do seu estatuto (pública ou privada), é sempre 
recomendável que a organização crie canais de denúncia internos pelas razões a seguir expostas. 

Primeiro, o estabelecimento destes canais é considerado uma boa prática internacional uma vez que é 
“parte de uma gestão, prestação de contas e governança transparentes e corretas”,25 em particular no setor 
público. Em algumas jurisdições, é obrigatório para algumas corporações no setor privado possuírem 
canais de denúncia internos para poderem estar cotadas na bolsa de valores.26

Segundo, os canais de denúncia internos permitem às organizações serem informadas de atos ilícitos numa 
fase precoce, possibilitando-lhes tomar medidas de mitigação atempadas na expetativa de se evitar a 
necessidade de uma investigação.

Terceiro, quando as situações de atos ilícitos são denunciadas nas filiais de grandes empresas multinacionais 
localizadas em vários países, os canais de denúncia internos oferecem uma resposta mais rápida, mais 
personalizada e mais eficiente do que as autoridades nacionais, cuja jurisdição pode ser limitada a situações 
de atos ilícitos que ocorrem num local específico. 

Apesar de todas as políticas estabelecidas por uma organização deverem incluir mecanismos de denúncia 
internos, os funcionários de uma organização nem sempre se sentem confortáveis em denunciar 
determinados atos ilícitos diretamente ao seu supervisor, ou em fazê-lo pessoalmente.27 Para resolver esta 
questão, o termo “denúncia interna” deve ser definido de forma alargada e não deve referir-se apenas à 
divulgação de informações, pessoalmente, aos supervisores diretos. 

Considerando o acima referido, são enunciadas a seguir medidas recomendadas.

Primeiro, a política deve permitir a denúncia direta à direção da organização. Em alguns casos, a política 
deve também permitir a possibilidade de denúncia de atos ilícitos ao nível hierárquico acima do supervisor 
direto. Esta opção deve encontrar-se sempre entre os canais de denúncia possíveis estabelecidos pela 
política. 

Segundo, a organização pode também explorar a viabilidade de estabelecer uma unidade interna 
independente dedicada a rececionar alegações de atos ilícitos. Por exemplo, pode criar uma unidade 
dedicada no seio do departamento da conformidade para essa finalidade. 

Terceiro, a organização deve identificar os organismos independentes, se algum, que são responsáveis por 
receber as denúncias no seu setor de atividade, e designá-los como possíveis canais de denúncia. Esses 
organismos podem incluir as autoridades reguladoras (por ex., reguladores da saúde), gabinetes de 
inspeções-gerais, gabinetes de auditores-gerais ou outras comissões. Em particular no setor privado, o 
papel da Câmara de Comércio pode ser considerado. Em alguns países, os gabinetes da inspeção do 
trabalho estão aptos a receber denúncias de algumas infrações administrativas e legais relacionadas com 
questões laborais.28 Em alternativa, uma vez que os trabalhadores nem sempre se sentem confortáveis em 
usar estas opções, as empresas podem designar uma pessoa de alta confiança como provedor.29 

Por último, as políticas de proteção de denunciantes podem também prever “outros canais de denúncia 
internos”, como prestadores de serviços externos que operam call centers ou linhas de apoio à denúncia. As 
organizações poderão optar por subcontratar estes serviços a empresas externas independentes. Esta opção 
existe muitas vezes no setor privado, uma vez que proporciona um certo grau de independência e 
neutralidade que os outros canais de denúncia totalmente internos podem não possuir.

25 Conselho da Europa, Recomendação CM/Rec (2014)7 e memorando explicativo sobre a proteção de denunciantes (2014).
26 Nos Estados Unidos, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, considerando a secção 406 da Sarbanes Oxley Act (2002), 

adotou alterações ao Código dos Regulamentos Federais (CFR), nomeadamente no Título 17 do CFR, partes 228 e 229, onde é 
exigido que as empresas adotem códigos de ética que também prevejam a denúncia a nível interno. Por exemplo, em resultado dessas 
emendas, a National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) (regra dos valores mobiliários 5610) e a 
Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) (manual das empresas cotadas, secção 303.A10) exigem às empresas cotadas o desenvolvi-
mento de procedimentos que permitam aos funcionários denunciar atos ilícitos.

27 Consultar, por exemplo, em relação ao setor privado, UNODC, An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for 
Business, p. 82.

28 Este é, por exemplo, o caso da França, nos termos do art. L8113-5 do Código do Trabalho.
29 UNODC, An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business.
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Em resumo, a organizações possui várias opções para designar canais de denúncia:

• A opção de denunciar diretamente situações de atos ilícitos à direção (ou seja, superiores),  que 
não se deve limitar às pessoas no nível hierárquico imediatamente acima do denunciante

• Criação de uma unidade independente no seio da organização destinada a receber alegações  
de atos ilícitos, por exemplo, no departamento de conformidade, conforme aplicável

• Nomear um provedor de alta confiança ou outro organismo independente, incluindo o envio  
das denúncias para as autoridades reguladoras, onde relevante

• Contratar os serviços de um prestador de serviços independente externo
É considerada uma boa prática a organização contemplar vários canais de denúncia na sua política para as 
pessoas que pretendem denunciar atos ilícitos. A opção de denunciar à direção deve estar sempre presente 
como uma das opções possíveis. Consequentemente, a formação dos diretores é uma componente essencial 
de qualquer política de proteção de denunciantes. Assim, no mínimo, os colaboradores com 
responsabilidades de direção devem receber informações e formação sobre como receber essas denúncias 
e o que fazer com as informações recebidas.30 Os funcionários mais provavelmente confiam num sistema 
no qual o destinatário das informações recebeu formação adequada. 

De notar que a ausência de proteção, o receio de represálias e o nível de confidencialidade pode, em alguns 
casos, ter um impacto maior nas mulheres quando têm de decidir se denunciam ou não o ato ilícito.31 

Por conseguinte, independentemente da dimensão da organização ou da natureza das suas atividades, é 
essencial que os canais de denúncia sejam inclusivos para todos os colaboradores e, por natureza, sensíveis 
às questões de género.32 Portanto, as organizações devem considerar formas de criar canais eficazes através 
dos quais os atos ilícitos possam ser denunciados, ao mesmo tempo que consideram as várias necessidades 
e as vulnerabilidades dos homens, das mulheres e dos grupos minoritários. As organizações devem também 
utilizar linguagem e comunicação inclusivas e desenvolver canais de comunicação visíveis e sensíveis ao 
género para a denúncia dos atos ilícitos.33 A disponibilização de vários canais de denúncia vai ajudar a lidar 
com as diferenças de género nas preferências de denúncia, e os recetores das denúncias devem receber 
formação para fornecerem apoio personalizado.34  

Por último, as organizações devem lembrar-se de que o recetor das informações pode também ser 
autorizado a receber, a solicitar e a investigar as informações relativas ao alegado ato ilícito. Esta autoridade 
varia de acordo com quem está encarregue de receber as informações e das suas responsabilidades. Os 
superiores e os departamentos de conformidade, por exemplo, podem tomar medidas de proteção 
imediatas, enquanto os prestadores de serviços externos poderão apenas aconselhar a organização a tomar 
essas medidas. Assim, a formação fornecida deve abranger não só como receber as denúncias de alegados 
atos ilícitos, mas também o que fazer com essas denúncias (de forma escrita e/ou verbal). Além disto, os 
superiores devem receber formação em como comunicar as informações e a quem (ou seja, que entidade/
autoridade é designada pela política como responsável por gerir as denúncias e iniciar as investigações), ao 
mesmo tempo que asseguram, onde adequado, que a confidencialidade do nome e da identidade do 
denunciante é garantida e mantida. As políticas devem conceder o estatuto de denunciante às pessoas que 
denunciam através dos canais adequados e deve assegurar o anonimato a essas pessoas.

30 Consultar a parte três das presentes diretrizes.
31 Brierly e Ozdemir, “Petty corruption in the provision of public services in Ghana”.
32 Sir Robert Francis QC, Freedom to Speak Up: An independent review into creating an open and honest reporting culture in the 

NHS, fevereiro de 2015, p. 21.
33 Zúñiga, “Gender sensitivity in corruption reporting and whistleblowing”.
34 Ibid.
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3.2 CRIAÇÃO DE INTERFACES DE DENÚNCIA ACESSÍVEIS E FÁCEIS DE UTILIZAR
Quando a organização tiver determinado os melhores tipos de canais de denúncia, considerando o seu estatuto 
e estrutura, deve, de seguida, estabelecer várias interfaces de denúncia. Os funcionários de uma organização 
podem sentir-se mais confortáveis com determinadas interfaces, como reuniões presenciais, chamadas 
telefónicas, gravação de mensagens, e-mails, plataformas online ou mesmo aplicações para smartphone.35

Um bom mecanismo de denúncia prevê uma grande variedade de interfaces, permitindo aos indivíduos 
optar pela interface com a qual se sentem mais confortáveis em utilizar. Se foram disponibilizadas reuniões 
presenciais, as organizações devem considerar o local onde estas se vão realizar, considerando os desafios 
financeiros e/ou relacionados com o transporte que as pessoas terão de enfrentar se viveram fora das 
grandes cidades.36 Se for prevista uma interface por telefone, é importante que o serviço esteja disponível 
24 horas, 7 dias por semana. Estas medidas são particularmente essenciais para garantir um ambiente 
inclusivo, sensível ao género e às questões de género, no qual todas as pessoas que desejam denunciar 
situações de atos ilícitos se possam sentir confortáveis em fazê-lo de uma forma que seja adequada para as 
mesmas, independentemente do seu sexo, género, nível hierárquico, nível de escolaridade ou outros fatores 
sociais ou culturais ou de estatuto. 

As interfaces devem ser adaptadas às especificidades, cultura e ambiente laboral da organização, assim 
como ao contexto social externo. Por exemplo, os profissionais de cuidados de saúde nos hospitais 
trabalham em ambientes complexos com uma pressão importante em termos de tempo, e também não 
passam muito tempo sozinhos. Se um hospital pretender criar canais de denúncia eficientes, deverá 
proporcionar aos profissionais de cuidados de saúde interfaces de denúncia que possam ser utilizadas 
nessas condições. Neste caso, deve ser considerada a opção de denúncia através de uma aplicação para 
smartphone ou de mensagem de texto. 

Se o processo de denúncia for longo, complexo ou se tiver de ser feito por telefone ou pessoalmente, os 
funcionários de uma organização poderão não só sentir-se desconfortáveis e absterem-se de denunciar, 
como poderão, simplesmente, não ter tempo suficiente para o fazer. 

Durante crises de saúde pública, como a pandemia de COVID-19, é também importante considerar as 
limitações à livre circulação das pessoas. Uma política que não prevê interfaces de denúncia à distância pode 
tornar todos os canais de denúncia infrutíferos. As políticas de denúncia, em particular no setor dos cuidados 
de saúde, deve prever a possibilidade de denúncia através de e-mail, sítios Web, aplicações móveis, mensagens 
de texto e, se não forem disponibilizados recursos à distância, deverá considerar-se o correio tradicional.

3.3 ASSEGURAR A CONFIDENCIALIDADE DURANTE O PROCESSO DE DENÚNCIA
As organizações possuem um amplo leque de opções no que toca à criação de canais de denúncia. As 
opções descritas acima podem assumir muitas formas, dependendo do estatuto e da estrutura da 
organização, assim como da sua posição na cadeia de abastecimento dos cuidados de saúde. 

Para decidir qual o canal de denúncia melhor adaptado às suas necessidades, a organização deve considerar:

1.  Oferecer várias opções aos funcionários para que possam escolher aquela com que se sentem mais 
confortáveis.

35 UNODC, Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide for Development and Implementation, 2019.
36 Zúñiga, “Gender sensitivity in corruption reporting and whistleblowing”, 2020: www.u4.no/publications/gender-sensitivity-in-

corruption-reporting-and-whistleblowing.pdf.

Por exemplo, a Administração de Segurança e Saúde do Trabalho (OSHA) do Ministério do Trabalho dos 
Estados Unidos criou uma página Web dedicada para permitir a denúncia de problemas relativos à saúde e 
segurança durante a pandemia da COVID-19. A página Web propõe vários meios de apresentação de queixa: 
online, por correio, por fax, por e-mail, por telefone ou pessoalmente.a

a Estados Unidos, OSHA, Ministério do Trabalho, “File a complaint”, disponível em www.osha.gov/workers/file_complaint.html.
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2.  Assegurar que os canais de denúncia são instalados e operados “de forma segura, de forma a 
garantir que a confidencialidade (...) seja protegida”37 e que os denunciantes podem denunciar os 
atos ilícitos “com confiança e sem receio de represálias”.38

Para além da criação de vários canais de denúncia e de interfaces, uma política de proteção de denunciantes 
de qualidade deve também ser apoiada, promovida e estimulada pela liderança e/ou a direção, e deve 
prever os seguintes métodos de denúncia:

• Denúncia aberta, quando os indivíduos denunciam ou divulgam abertamente informações, não 
encetando esforços de modo a garantir ou exigir que a sua identidade seja mantida em segredo.

• Denúncia confidencial, quando o nome e a identidade do indivíduo que divulgou a informação é 
conhecida pelo recetor da mesma, mas não é divulgado sem o seu consentimento, a menos que tal 
seja exigido por lei.

• Denúncia anónima, quando a denúncia é realizada, mas ninguém conhece a sua origem ou fonte.39

Garantir um nível elevado de confidencialidade é essencial para uma política de proteção de denunciantes 
eficaz. 

Frequentemente, o denunciante continua a trabalhar na organização após denunciar o alegado ato ilícito e 
vai deparar-se com situações difíceis, devido a fatores como o sentido de lealdade para com colegas e 
supervisores, obrigações contratuais de confidencialidade ou pelo medo de retaliação. Desta forma, é 
fundamental assegurar a confidencialidade, não apenas no que diz respeito à identidade do denunciante, 
mas também no que toca à própria divulgação de informações. 

Denúncia confidencial
Como já referido, no caso da denúncia confidencial, o nome e a identidade do indivíduo que divulgou a 
informação são do conhecimento do recetor da mesma, mas não são divulgados sem o seu consentimento, 
a menos que tal seja exigido por lei. 

Se a organização opta por contratar um prestador de serviços externo para receber as denúncias de alegados 
atos ilícitos, tem de garantir que esse prestador pode proporcionar as garantidas de confidencialidade 
necessárias.40

No caso de violação destas obrigações de confidencialidade, a política deve também prever sanções. Além 
disto, devem ser previstas medidas corretivas, incluindo a rescisão do contrato, para evitar a retaliação e/ou 
a divulgação de informações protegidas. Em alguns casos, as organizações podem incluir cláusulas de 
responsabilidade civil e fundamentação para a rescisão nos contratos assinados com os prestadores de 
serviços externos e, quando necessário, podem encaminhar os casos para a agência governamental adequada. 

É importante lembrar que as denúncias serão analisadas por investigadores ou unidades independentes e, 
como tal, todas as informações que possam comprometer a confidencialidade das denúncias devem ser 
evitadas. Assim, os nomes das pessoas que dão informações não devem constar em qualquer documento 
pertencente à denúncia, e as suas informações pessoais devem ser mantidas em separado num local seguro 
(quer seja físico ou eletrónico). Deve ser dada uma atenção especial à redação das denúncias, que devem ser 
redigidas de uma forma que evite a revelação explícita ou implícita da identidade do denunciante (por ex., 
indicando o local de trabalho do denunciante ou há quantos anos essa pessoa está a trabalhar na organização).

37 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União, art. 9.º.
38 Cooperação Económica Ásia-Pacífico, “APEC Anti-Corruption Code of Conduct for Business”, setembro de 2007, art. 4.º g), também 

contemplado em Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE), UNODC e Banco Mundial, Anti-Corruption 
Ethics and Compliance Handbook for Business, 2013.

39 UNODC, Série de Módulos Universitários E4J: Anticorrupção, Módulo 6: Deteção e Investigação da Corrupção, “Sistemas de 
denúncia e proteção de denunciantes”, disponível em https://www.unodc.org/e4j/pt/anti-corruption/module-6/key-issues/whistle-
blowing-systems-and-protections.html.

40 UNODC, Reporting Mechanisms in Sport.
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Desta forma, uma política de proteção de denunciantes eficaz garante que a identidade da pessoa que dá as 
informações permanecerá confidencial em todas as fases do processo que se seguem à denúncia do alegado 
ato ilícito. As organizações devem estar conscientes de que as suas políticas de segurança e de cibersegurança 
afetam diretamente a proteção dos denunciantes e as suas informações. Se a confidencialidade for 
assegurada, poderão não ser necessárias outras medidas (apesar de terem sempre de ser dadas a conhecer 
e disponibilizadas). 

Para assegurar a confidencialidade, é necessário definir o que significa “identidade” 
no contexto da proteção de denunciantes 
Quando uma organização estabelece uma política de proteção de denunciantes, deve definir claramente o 
conceito de “identidade” na medida em que se relaciona com o princípio da confidencialidade ou com a 
adoção de mecanismos que permitem às pessoas que dão informações permanecer no anonimato. 

Stricto sensu, “identidade” refere-se ao nome da pessoa que dá as informações, mas o conceito pode 
também ser alargado para incluir outras informações que podem conduzir à identificação dessa pessoa, 
incluindo dados como a morada, número de telefone (ou a extensão do telefone do local de trabalho), 
endereço de e-mail (incluindo o endereço de e-mail pessoal), assim como, em alguns casos, o departamento, 
a unidade ou a organização onde a pessoa trabalha e/ou o seu cargo/função. Se a unidade ou departamento 
for relativamente pequeno, essas informações podem facilmente permitir a identificação do denunciante. 

Mais ainda, algumas organizações podem rastrear os sítios Web que os funcionários consultam quando 
utilizam os computadores da mesma, incluindo se acedem a sítios Web de comunicação de denúncias. Por 
conseguinte, nestes casos, a definição de “identidade” deve também abranger os endereços do Protocolo de 
Internet (IP) dos computadores. 

As informações fornecidas devem ser tratadas com a devida cautela profissional, incluindo durante a fase 
de investigação (ou de averiguação de factos),41 uma vez que, por vezes, a revelação deste tipo de informação 
pode identificar a pessoa que deu as informações. Por vezes, apenas uma pessoa tem acesso às informações 
comunicadas. Nestas situações, a forma como as informações são manuseadas é de extrema importância. 
Logo, como alguns tipos de informações podem, mesmo assim, conduzir à identificação do denunciante, 
mesmo se a confidencialidade for assegurada, os recetores iniciais das denúncias (RID) e os investigadores 
devem informar os denunciantes sobre se a sua confidencialidade vai ser protegida e como.

Além disto, uma política adequada não deve assegurar a confidencialidade apenas mediante pedido. Os 
recetores iniciais das denúncias devem, por isso, receber formação para avaliar o nível de risco que os 
indivíduos podem incorrer ao denunciarem casos de atos ilícitos dos quais tomem conhecimento. Assim, 
mesmo nos casos em que os indivíduos denunciam ou divulgam abertamente informações sem solicitar 
que as suas identidades sejam mantidas confidenciais, os recetores dessas denúncias devem poder decidir 
se as identidades dessas pessoas devem ser divulgadas, dependendo do nível do risco potencial para o 
denunciante. Estas decisões devem de ser tomadas em consulta com a pessoa que dá as informações. 

Denúncia anónima
Mesmo estando implementadas as medidas de proteção e de reforço da confiança, alguns funcionários 
poderão continuar a recear a exposição e a subsequente retaliação. Em alguns casos, os funcionários poderão 
também pensar que o mecanismo de denúncia implementado não serve para os proteger, mas para testar a 
sua lealdade à organização. Deste modo, mesmo quando foram empreendidos todos os esforços para 
garantir a confidencialidade, poderá ser impossível criar confiança junto de todos os colaboradores.

Nas jurisdições onde é obrigatório por lei fazê-lo, as organizações devem permitir que os colaboradores 
denunciem de forma anónima. Em outras jurisdições, as organizações devem vivamente considerar a 
permissão de denúncias anónimas, exceto se tal for legalmente proibido.

41 Consultar a parte dois, cap. 5, das presentes diretrizes.
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Esta opção pode encorajar aqueles que não confiam nos mecanismos estabelecidos a tomarem a iniciativa 
de denunciarem atos ilícitos. Contudo, a organização deve também estar consciente das desvantagens da 
denúncia anónima e sensibilizar os colaboradores para os potenciais riscos, referidos a seguir:

• As informações fornecidas pela pessoa que dá informações são limitadas e poderão não ser 
suficientes para dar início a uma investigação.

• Em alguns casos, a interação com a pessoa que dá as informações poderá não ser possível.
• Poderão ser necessários mais recursos para determinar se ocorreu um ato ilícito.
• A organização poderá não estar apta a proteger a pessoa que dá as informações, porque a identidade 

da pessoa foi ocultada através da denúncia anónima.

Não obstante, existem algumas medidas que as organizações podem adotar para evitar alguns destes 
problemas. Por exemplo, a tecnologia — como as plataformas de mensagens encriptadas, as plataformas de 
denúncia online seguras, as linhas de apoio à denúncia anónima ou as aplicações móveis com funções de 
denúncia anónima — pode ser utilizada para permitir às pessoas que dão informações permanecerem 
anónimas, ao mesmo tempo que proporciona um canal de comunicação.

As organizações podem também melhorar a qualidade das informações recebidas através das divulgações 
anónimas informando os colaboradores sobre os detalhes necessários para a realização de uma investigação. 
Por exemplo, estas informações podem ser comunicadas aos potenciais denunciadores numa lista de 
verificação ou num formato em arborescência, e podem ser referidas nas sessões de formação dos 
funcionários e disseminadas através da intranet e outros métodos de publicação. As organizações podem 
também elaborar questões em sítios Web de denúncia ou aplicações móveis de uma forma que ajudem a 
obter detalhes suficientes. É também importante que os operadores das linhas de apoio anónimas recebem 
formação adequada para se assegurar que colocam as perguntas certas e obtêm as informações de uma 
forma sistemática.

A Organização Mundial de Saúde permite a denúncia através de um portal online, incluindo de forma anónima, 
sendo, neste caso, especificado que não serão feitas tentativas, em nenhum momento, para rastrear os dados da 
pessoa que dá as informações. No entanto, mesmo se os indivíduos optarem por permanecerem anónimos, as 
pessoas que dão as informações podem voltar ao portal com o número de caso fornecido e a palavra-passe que 
definiram para saberem o que se passou após a divulgação das informações e para fornecerem mais informações 
com base nas perguntas publicadas no portal pelos recetores da denúncia.a

a Para mais informações, consultar o portal online Expolink criado pela OMS e disponível em https://wrs.expolink.co.uk/integrity.
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Capítulo 4.
GERIR UMA DENÚNCIA:  
AVALIAÇÃO INICIAL

As divulgações de denúncias pelos funcionários ou outros que se enquadram na definição de “denunciante”, 
tal como definido na parte um, capítulo 1, pode salvar vidas, assim como reduzir ou evitar perdas financeiras 
e de reputação da organização. 

Os denunciantes têm um papel crucial em manter as entidades públicas e privadas honestas, eficientes e 
responsáveis. Uma vez que os denunciantes são uma fonte-chave para a deteção de desperdício, fraude e 
abuso, assim como para a proteção da saúde e segurança públicas, é importante ter implementado um 
processo seguro e inclusivo para encorajar as divulgações de atos ilícitos. 

Para que exista confiança no seio da organização, é essencial que o ambiente seja idealizado de forma a 
evitar que outros descubram quem foi o denunciante e retaliem contra essa pessoa, incluindo através da 
garantia de que as denúncias são tratadas de forma célere.42

É importante assegurar que as informações fornecidas pelas pessoas que dão as informações sejam tratadas 
de forma rápida num processo de seguimento estruturado e que todas as ações posteriores tomadas sejam 
comunicadas à pessoa que deu as informações. 

4.1 CONFIRMAÇÃO DA RECEÇÃO 
Assim que é recebida uma denúncia de um alegado ato ilícito através de uma das interfaces estabelecidas 
pela organização, o primeiro passo é confirmar a sua receção ao denunciante por escrito. Na diretiva da 
União Europeia relativa aos denunciantes, por exemplo, é sugerido que essa confirmação de receção seja 
enviada num prazo de sete dias.43 As respostas automáticas, quando consideradas, devem ser cuidadosamente 
implementadas. Em alguns casos, a mensagem pode também incluir algumas informações preliminares 
sobre os passos seguintes, assim como fornecer ao denunciante uma visão holística do processo. Apesar 
das respostas automáticas poderem ser uma forma eficiente de acelerar o processo, uma mensagem 
padronizada pode ser percebida pelo denunciante como não sendo uma verdadeira resposta. Geralmente, 
os denunciantes precisam de ter a certeza de que alguém está a dar atenção ao seu caso e que as informações 
foram corretamente recebidas.

42 Relativamente à investigação sobre os efeitos das respostas céleres nos cuidados de saúde, consultar Paul Rauwolf e Aled Jones, 
“Exploring the utility of internal whistleblowing in healthcare via agent-based models”, BMJ Open, vol. 9, n.º 1 (janeiro de 2019).

43 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União, 
art. 9.º, par. 1 b).
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Apesar das confirmações poderem assumir muitas formas, segue-se um exemplo de resposta que pode ser 
enviada quando é feita uma denúncia:

4.2 AVALIAR A DENÚNCIA
Assim que uma denúncia é recebida, deve ser registada de forma sistemática. Os recetores iniciais das 
denúncias (RID) e os investigadores devem de estar familiarizados, e utilizar, terminologia consistente 
dentro da organização, e é preferível que todos os casos sejam registados num sistema de gestão de casos 
seguro. A denúncia deve de ser avaliada para determinar se se enquadra dentro das definições de ato ilícito 
denunciável; que entidade é a mais adequada para gerir ou investigar as alegações e realizar a investigação 
(se existirem várias), dependendo do tipo de ato ilícito (na sua maioria no setor público); e o nível de 
urgência. Assim que as informações sejam consideradas denunciáveis nos termos da política de proteção 
dos denunciantes,44 tem de ser dada resposta a quatro perguntas:

• Quem vai comunicar com a pessoa que deu as informações?
• Se for concedida proteção ao denunciante, que medidas são necessárias para manter a 

confidencialidade e garantir a proteção?
• Que entidade irá analisar as potenciais situações de atos ilícitos, se existir mais do que uma com essa 

competência?
• Como é que a denúncia será classificada?

Por isso, é importante que a pessoa que recebe inicialmente as alegações seja altamente formada em como 
reagir e sobre que perguntas pode ou precisa de colocar ao denunciante.45

Em particular no setor privado, o RID deve também possuir formação na área de especialidade da 
organização, na sua atividade principal e aspetos técnicos e, em certa medida, estar familiarizado com 
termos e jargão técnicos, em especial se o RID pertencer a um prestador de serviços externo. No caso das 
empresas multinacionais, o RID deve também estar consciente das diferentes práticas laborais e normas 
culturais nos países onde a organização opera. De facto, apesar de o denunciante poder tentar utilizar 
termos genéricos, a explicação do ato ilícito e as circunstâncias que o envolvem podem requerer a utilização 
de terminologia técnica ou de descrições de situações específicas que podem ser de difícil compreensão 
para uma pessoa exterior à organização. Este é, em particular, o caso do setor dos cuidados de saúde, onde 
as informações podem ser altamente especializadas. O RID deve também criar uma relação de confiança 
com a pessoa que deu as informações. A pessoa que deu as informações deve sentir-se confortável e 
confiante, em particular durante as reuniões presenciais ou telefonemas. A este respeito, o RID deve estar 
apto a explicar em detalhe como as informações fornecidas vão ser tratadas e que proteções estão 
implementadas para o denunciante.

44 Consultar a parte um, cap. 2, das presentes diretrizes.
45 Consultar a parte três das presentes diretrizes.

Serve a presente para confirmar que recebemos a sua denúncia sobre (inserir redação da denúncia).

Obrigado por denunciar as suas preocupações. Tentarei dar-lhe uma resposta num prazo de 10 dias.

Poderei ter de falar consigo posteriormente. Entretanto, se tiver algo mais a acrescentar ou se tiver qualquer 
outra questão, não hesite em contactar-me.a

aUNODC, Reporting Mechanisms in Sport.
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Durante a avaliação das alegações, o RID deve colocar determinadas perguntas para avaliar as informações 
recebidas e determinar como proceder.

A tabela seguinte contém uma lista de perguntas e ações que os recetores de denúncias devem ter em 
consideração:46

PERGUNTAS PARA A 
AVALIAÇÃO INICIAL

AÇÕES POSSÍVEIS

Qual é a urgência da denúncia? 

• O alegado ato ilícito é um 
evento isolado, um evento 
recorrente ou um evento 
antecipado?

• Foram causadas lesões 
em indivíduos?

• Existe o potencial de 
provocar lesões a uma 
grande parte da população 
(por ex., produção 
de medicamentos 
adulterados)?

Todas as denúncias têm de ser tratadas de forma célere. Contudo, algumas 
denúncias poderão ser prioritárias no que toca ao seu tratamento (por 
ex., quando existem lesões imediatas em indivíduos a receber tratamento 
médico). 
No setor dos cuidados de saúde, é importante avaliar em que medida as 
alegações podem prejudicar a saúde e o bem-estar das pessoas e em que 
medida esses riscos são concretos e iminentes.

A denúncia inclui informações 
suficientes para responder a 
outras questões nesta tabela?

Se esta avaliação não for possível, terá de contactar o denunciante e solicitar 
mais informações. Contudo, não se pode pedir ao denunciante para fazer 
trabalho de investigação. 
A comunicação com os denunciantes deve sempre ser realizada com um nível 
elevado de empatia. Por razões de segurança, estas comunicações devem 
ser realizadas por alguém que é profissionalmente formado nesta tarefa 
específica.

(contínua)

46 A tabela é baseada na tabela que consta em UNODC, Reporting Mechanisms in Sport, e foi adaptada para as finalidades do 
presente estudo.

Por exemplo, o Escritório do Inspetor-Geral dos Estados Unidos da América criou uma tabela para informar os 
potenciais denunciantes sobre os tipos de violações que podem ser denunciadas, quem as pode denunciar e que 
instituições são recetores autorizados.a A este respeito, após a receção das alegações, os recetores iniciais das 
denúncias devem identificar a categoria do denunciante, o tipo de informações denunciadas e se as instituições 
que receberam a denúncia estão autorizadas a tratar as alegações com o objetivo de decidir como proceder. 

Por exemplo, os funcionários civis do Departamento de Saúde e Serviços Sociais podem denunciar as seguintes 
violações (exclusivamente):

• Violação de qualquer lei, regra ou regulamento
• Má gestão grosseira
• Desperdício de fundos grosseiro
• Abuso de autoridade
• Perigo substancial e específico para a saúde ou a segurança públicas
• Censura relacionada com a investigação ou análise científicas (integridade científica)

a Disponível em www.oig.hhs.gov/fraud/report-fraud/whistleblower.asp.
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PERGUNTAS PARA A 
AVALIAÇÃO INICIAL

AÇÕES POSSÍVEIS

O alegado ato ilícito está sob a 
jurisdição da sua organização?

• O ato ilícito está 
abrangido pelas regras da 
organização?

• A organização possui 
jurisdição sobre a entidade 
ou o indivíduo mencionado 
na denúncia?

Se as informações denunciadas forem de caráter criminal, deverá alertar as 
autoridades relevantes e transferir o caso para as mesmas. Se for necessária 
avaliação adicional para esta finalidade, o relatório deve ser transmitido ao 
apurador de factos.
Se não se trata de uma questão de violação do direito, de regras ou de 
política, mas de uma insatisfação, que não será classificada como outro 
procedimento nem investigada, isto deve ser comunicado ao denunciante, 
de preferência no decorrer de uma conversa, explicando porque não serão 
tomadas medidas adicionais. As razões da decisão devem ser fornecidas por 
escrito. Nesta fase, o denunciante poderá ter mais informações. Neste caso, 
a denúncia deve ser registada no sistema. 
Dependendo da razão para a insatisfação expressada pela pessoa que dá as 
informações, poderão estar disponíveis procedimentos mais adequados na 
organização, como apresentação de uma reclamação ou procedimento de recurso.

Foram feitas anteriormente 
denúncias similares?

Uma denúncia poderá não ter, por si só, informações suficientes, mas quando 
considerada em paralelo com informações constantes em outras denúncias, 
poderá gerar um caso mais viável. É por isso que é importante registar todas 
as denúncias. A gestão cuidadosa das alegações recebidas requer a sua 
revisão e seguimento.

Quais são os riscos de manter a 
confidencialidade?

• O denunciante é a única 
pessoa que tem acesso às 
informações específicas?

• O denunciante trabalha 
numa equipa pequena?

O denunciante pode ter já falado com alguém sobre as suas preocupações 
ou pode estar numa situação em que seja fácil para outros saber quem fez a 
denúncia. 
O historial profissional de um denunciante e a relação laboral com a ou as 
pessoas acusadas pode ser relevante para obter um entendimento correto da 
situação e dos potenciais riscos. 
Os investigadores devem ser informados sobre estes riscos.

Já houve retaliação contra o 
denunciante?

Caso existam, a denúncia pode ser influenciada pela ansiedade e a frustração 
relacionadas com a retaliação. A comunicação com o denunciante é 
necessária para separar os factos sobre o ato ilícito daqueles relacionados 
com a retaliação.

Para responder a algumas das questões acima, o RID (e, subsequentemente, os investigadores ou os apuradores 
de factos), podem beneficiar de determinada documentação e de informações adicionais. Os denunciantes 
devem ser encorajados a fornecer o máximo de informações possíveis, mas em algumas circunstâncias, como 
no caso das denúncias anónimas, as informações fornecidas são limitadas e incompletas. A recolha de mais 
informações pode, por vezes, ser essencial para avaliar e investigar o alegado ato ilícito.

Seguem-se alguns exemplos de tipos de documentos e de informações que possam ser importantes, em alguns 
casos, para que uma denúncia seja avaliada e investigada:a

• Documentação sobre relatórios adicionais, como relatórios relacionados com a segurança ou a saúde, 
ou qualquer outro relatório legalmente protegido enviado a uma agência de aplicação da lei

• Cópias de quaisquer documentos relevantes obtidos legalmente, como e-mails, registos telefónicos, 
mensagens de texto, registos de atividade, notas de reuniões, ordens de trabalho, cartas ou  
memorandos relacionados com a denúncia

• Cópias de cartas de contratação e/ou rescisão
• Uma cópia do manual do empregador para os funcionários e/ou do contrato de trabalho coletivo
• Cópias de quaisquer ações disciplinares tomadas contra o denunciante durante o seu emprego
• Uma descrição atual do trabalho do denunciante
• Cópias dos últimos cinco recibos de pagamento do denunciante (caso a retaliação já tenha ocorrido  

e o salário foi afetado)
a No seguinte link está disponível uma lista similar com informações úteis a ter presentes aquando da apresentação de uma 
reclamação: www.whistleblowers.gov/complaint_page.
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Para além dos documentos referidos acima, poderá também ser importante reunir uma lista com os nomes 
e dados de contacto das pessoas que possam verificar as alegações. Para isso, os denunciantes devem ser 
encorajados a identificar as seguintes pessoas:

• Potenciais testemunhas que possam confirmar as alegações, incluindo um breve resumo do que 
cada testemunha poderá saber

• Funcionários da direção que tomaram a decisão que conduziu ao alegado ato ilícito
• Pessoas que trataram da documentação sobre a decisão quando a mesma foi tomada (funcionários 

administrativos, de escritório ou dos recursos humanos)

A maioria dos documentos e das informações de contacto sobre estes indivíduos poderá estar na posse da 
organização. Por isso, é importante conceder aos recetores das denúncias (assim como aos investigadores 
e apuradores de factos), acesso a estas informações, para que a avaliação das alegações, e a subsequente 
investigação, possa ser realizada de forma eficiente. Além disto, devem ser utilizados sistemas de gestão de 
documentos para manter e preservar a segurança das informações que pertencem aos indivíduos, às 
divulgações e às provas. Esta documentação tem de ser preservada de forma adequada se, potencialmente, 
servir para esclarecer as investigações criminais.
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Capítulo 5.
REALIZAR INVESTIGAÇÕES E 
ANÁLISES: AVERIGUAÇÃO 
DOS FACTOS

5.1 REALIZAR UMA INVESTIGAÇÃO
Quando uma organização cria uma política para proteger os denunciantes, não é apenas para fomentar uma 
cultura de confiança, mas também para promover a responsabilidade, a transparência e a integridade. A 
organização poderá também desejar assumir uma abordagem preventiva e ser informada sobre situações de 
atos ilícitos legais, administrativos e disciplinares praticados no seio da mesma, investigá-los imediatamente 
a nível interno e garantir que as medidas corretivas são levadas a sério e implementadas rapidamente. 

Desta forma, é essencial que exista uma política que estabeleça a forma de gerir as investigações 
administrativas internas. Como o termo “investigação” pode, geralmente, estar associado a processos 
criminais, poderá ser preferível utilizar nessa política outros termos, tais como, “revisão administrativa”, 
“revisão da direção” ou “averiguação de factos”. 

Deverá existir um gabinete ou uma pessoa responsável por recolher as informações pertinentes para avaliar 
se as alegações satisfazem os critérios relevantes. Algumas organizações criaram uma secção de receção 
dedicada. As pessoas em causa devem ser devidamente formadas para executarem estas investigações, de 
alta confiança (se possível, certificadas como examinadores) e suficientemente independentes para reali-
zarem a averiguação dos factos em todas as investigações ou revisões, incluindo as relacionadas com 
diretores de alto nível ou seniores da organização. De preferência, as pessoas que executam estas funções 
devem estar fora da cadeia da linha da direção, para reduzir o risco de interferência no processo. 

Em alguns casos, em particular no sector público, são criadas unidades tanto para receber como para investigar 
as denúncias. Em algumas situações, as investigações também são subcontratadas. Nestas circunstâncias, deve 
ser dada uma atenção especial para assegurar e manter a confidencialidade das informações.

Por exemplo, o Gabinete de Investigações do Escritório do Inspetor-Geral dos Estados Unidos é responsável por 
receber e rever as alegações e, se aprovadas, por as atribuir para a investigação. Por vezes, as alegações não con-
stituem uma denúncia, ou requerem investigação, e são, por isso, encaminhadas para a direção na forma de 
inquérito solicitando uma resposta às alegações.a

a Para mais informações, consultar o sítio Web do Escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Estado dos Estados Unidos, 
disponível em www.stateoig.gov/hotline/whistleblower.
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Noutras situações, em particular no setor privado, a unidade recetora pode ser um prestador de serviços 
externo, enquanto o investigador está no seio da empresa, geralmente no departamento de conformidade, 
quando tal existe.

Os investigadores podem executar as seguintes atividades:

• Recolher provas do alegado ato ilícito. É importante que o investigador possua acesso ilimitado a 
todos os documentos e ficheiros da organização. A confidencialidade dos documentos não pode ser 
um obstáculo à investigação. Por isso, a política deve prever que o investigador tenha acesso 
imediato a todos os documentos, informações, testemunhas e pessoas sob investigação (sujeitos). 
Além disto, podem ser impostas sanções a quem recusar conceder acesso a potenciais provas.47

• Solicitar mais informações à pessoa que deu as informações, quando necessário. O investigador deve 
obter informações suficientes para realizar uma investigação eficaz.48

• Realizar entrevistas e receber testemunhos verbais e declarações escritas. O investigador deve receber 
formação para compreender a complexidade dos casos e colocar as perguntas certas. Muitos 
investigadores são obrigados a colocar a testemunha ou o sujeito sob juramento e a gravar a 
entrevista.

• Rever as alegações denunciadas e determinar se envolvem potencial fraude, corrupção ou qualquer 
outra conduta ilegal ou criminal que implique o encaminhamento para as autoridades nacionais, 
incluindo autoridades responsáveis pela aplicação da lei. Algumas investigações envolverão o 
destrinçar de esquemas complexos e de planos elaborados para evitar serem detetados. Nestes 
casos, os investigadores precisam de ser suficiente treinados para os detetar e obter as evidências 
necessárias para provar que um crime possa ter sido praticado.

• Formular sugestões sobre ações disciplinares e corretivas recomendadas. Assim que a investigação 
estiver concluída, o investigador terá de formular uma recomendação sobre que medidas devem ser 
tomadas para lidar com o ato ilícito que foi investigado e comprovado.

47 Consultar a parte dois, sec. 5.2, das presentes diretrizes.
48 Consultar, por exemplo, a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas que denunciam 

violações do direito da União, art. 9.º, par. 1 c).

Em algumas organizações, o apurador de factos trabalha no departamento de conformidade da organização, enquanto 
os canais de denúncia são geridos por um prestador de serviços externo. Neste caso, o prestador de serviços externo 
irá transmitir as informações ao apurador de factos após a avaliação inicial. Quando se considera que as informações 
não dão lugar a uma investigação, é até possível que os recetores iniciais das denúncias não forneçam ao investigador 
o nome do denunciante. Deste modo, ninguém dentro da organização possui acesso à identidade do denunciante.a

a Em alternativa, uma organização pode subcontratar a investigação a um prestador de serviços externo.
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5.2  SELECIONAR A PESSOA CERTA PARA EXECUTAR AS INVESTIGAÇÕES OU 
AS ANÁLISES

A independência e a imparcialidade dos investigadores é essencial, em particular quando a investigação não foi 
subcontratada. Para ajudar a proteger esta função de interferências adversas, a pessoa responsável pelas 
investigações internas não deve ser incumbida com cargos ou funções adicionais. Quando não conduz 
investigações, esta pessoa pode participar no desenvolvimento contínuo do programa, formação e sensibilização 
para os denunciantes. Onde não for possível nomear uma pessoa para um cargo a tempo inteiro, o indivíduo 
deve ter um tempo adequado atribuído às investigações, fora das suas funções e responsabilidades substantivas, 
para assegurar investigações completas e atempadas. O investigador não deve ser colocado numa posição que 
resulte em investigações incompletas ou precipitadas. É necessário que a organização estabeleça uma posição 
específica de investigador ou de apurador de factos e a inclua na sua política. Deverá também ser contemplado 
um requisito para que a pessoa selecionada para o cargo esteja familiarizada com a atividade principal da 
organização e obtenha uma qualificação profissional reconhecida relativa à realização de investigações 
criminais e/ou administrativas, por exemplo, certificação como examinador de fraude, num prazo de dois anos 
após assumir o cargo, caso a pessoa não possua ainda uma qualificação.49

Poderá ser possível para a organização realizar um processo de recrutamento interno. Neste caso, a 
organização terá de financiar a certificação.

Contudo, a organização pode considerar se é preferível contratar alguém exterior à mesma. De facto, é 
possível que não existam pessoas qualificadas ou que as mesmas possuam conflitos de interesse ou até que 
não sejam independentes. O investigador irá executar missões de apuramento de factos relacionados com 
outros funcionários da organização. Se as pessoas forem recrutadas internamente, poderão ser vistas como 
não independentes.

Desta forma, poderá ser preferível recrutar um candidato externo para reduzir o risco das investigações 
não serem conduzidas de uma forma totalmente neutra. Além disto, ao recrutar um candidato externo, a 
organização pode declarar como pré-condição para o recrutamento a detenção de qualificações adequadas. 

Qualquer que seja o caso, os investigadores ou os apuradores de factos devem assegurar a sua independência 
e não devem, de forma alguma, ser influenciados. Devem ser obrigados a declarar todos os conflitos de 
interesse que possam ter e que, potencialmente, possam afetar a sua imparcialidade. Quando um 
investigador ou apurador de factos declara um conflito de interesses, é aconselhável que a organização 
nomeie outra pessoa qualificável adequada para lidar com o caso.

No que toca ao setor dos cuidados de saúde, há quem defenda veementemente o envolvimento de profissionais, 
como médicos, para fornecer assistência nas investigações ou fazer análises como especialistas de programa. 
Uma vez que não terão de receber formação sobre os termos e os procedimentos específicos que possam 
encontrar durante a investigação, podem ser utilizados como especialistas para ajudar a determinar se ocorreu, 
ou não, um ato ilícito. Os médicos, ou outros profissionais de cuidados de saúde, em particular os que 
trabalharam anteriormente no setor, podem estar familiarizados com algumas práticas de corrupção e, em 
alguns casos, podem ser úteis para a entidade ou a pessoa responsável pela condução da investigação. Sempre 
que um especialista é solicitado para uma investigação, recomenda-se que assine uma declaração de 
independência ou de conflito de interesses que inclua disposições expressas de confidencialidade.

49 A título de exemplo, em algumas empresas privadas, os candidatos selecionados para o cargo de investigador no departamento 
de conformidade são obrigados a obter certificação pela Association of Certified Fraud Examiners (www.acfe.com).
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Capítulo 6.
ABORDAR O ATO ILÍCITO 
E ENCERRAR O CASO

Para estabelecer uma política eficaz de proteção de denunciantes, não basta receber as alegações de 
eventuais atos ilícitos. Devem ser tomadas medidas para interromper o ato ilícito, mitigar as consequências 
e promulgar sanções contra as pessoas que o perpetraram. 

De notar que, em alguns casos, o processo mencionado na parte dois, capítulo 5, pode resultar na conclusão 
de que as alegações não podem ser comprovadas. A política deve, por isso, estabelecer mecanismos para 
assegurar que:

• A pessoa (sujeito) contra quem as alegações foram feitas não sofre consequências negativas. O 
princípio de confidencialidade é também fundamental para esta finalidade.

• Se foram causados danos na reputação ou carreira, devem ser estabelecidas medidas de reparação 
ou limitação.

• O denunciante não é sujeito a retaliação ou a ações disciplinares, desde que a pessoa tenha  feito a 
denúncia de boa-fé e/ou com motivos razoáveis.50

Em alguns casos, antes de ser tomada uma decisão final (incluindo a decisão de não se tomar mais ações), 
a pessoa responsável pela avaliação do alegado ato ilícito (recetor inicial da denúncia ou investigador) pode 
também ser solicitada a consultar um superior ou outro colega. Nestas situações, deve ser dada uma 
atenção especial quando se consulta essa pessoa, a fim de evitar que se prejudique a independência e a 
imparcialidade da decisão final.

50 Consultar a parte um, sec. 2.3, das presentes diretrizes.

Por exemplo, a “Public Interest Disclosure (Whistleblower) Policy” da Agência Reguladora Australiana para os 
Profissionais de Saúde prevê que quando uma denúncia está a ser gerida por um Funcionário de Denúncia de 
Interesse Público, esse funcionário deverá consultar o Funcionário-Chefe de Denúncia de Interesse Público 
antes de tomar uma decisão final sobre a denúncia (incluindo a decisão de não se tomar mais ações).a

a www.ahpra.gov.au/about-ahpra/complaints/whistleblower-policy.aspx.
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6.1 ABORDAR O ATO ILÍCITO
Se a investigação mostra que a alegação do ato ilícito é verdadeira, ou provavelmente é verdadeira, os 
investigadores devem estabelecer a natureza do ato ilícito no seu relatório. 

Nos casos em que as situações de atos ilícitos são de natureza não criminal, a política deve prever um 
mecanismo para tomar e monitorizar as ações corretivas. O relatório transmitido da unidade de investigação 
ao organismo da organização responsável pelas medidas disciplinares deve incluir a identificação do tipo 
de ato ilícito e recomendações em termos de a) melhoria dos controlos internos e b) medidas disciplinares. 
Em algumas organizações, os procedimentos disciplinares são geridos por uma organização externa ou um 
organismo de supervisão (como os membros do conselho de administração). 

É muito importante manter a confidencialidade da identidade do denunciante em todas a etapas do 
processo, mesmo se o sujeito da investigação estiver a ser submetido a um processo disciplinar. Se, por 
último, for realizada uma audiência disciplinar e o denunciante for solicitado como testemunha, a iden-
tidade do denunciante deve constar na lista de todas as pessoas que forneceram declarações verbais durante 
a fase de investigação, sem distinção em relação às outras. 

O denunciante poderá, mesmo assim, ser alvo de alguma retaliação por parte dos colegas ou dos diretores, 
mesmo depois de encerrado o caso e a sanção ter sido imposta. Neste caso, poderá existir alguma forma de 
proteção e/ou de compensação se a retaliação for provada. 

Nos casos em que o ato ilícito possa também constituir uma ofensa criminal — que seria o caso de um ato 
de corrução, por exemplo — a unidade de investigação deve transferir o caso para o procurador ou a 
autoridade de aplicação da lei competente (se não tiver jurisdição ou autoridade para investigar). A política 
deve prever que caso uma investigação revele uma ofensa criminal, em particular se tiver ligações à 
criminalidade organizada (como uma rede de corrupção no interior da organização), o investigador deve 
interromper a investigação e transferir o caso para as autoridades competentes. 

É por isso essencial que a política contenha as seguintes instruções:

• Quando o caso é do foro criminal, ou se, provavelmente, envolver uma ofensa criminal, o processo 
deve de ser transmitido sem demora para as autoridades competentes.

• O investigador, e a direção da organização, devem estar disponíveis para as investigações posteriores 
das autoridades (é importante que a organização colabore com as autoridades).

• Sempre que possível, os investigadores não devem, inicialmente, comunicar a identidade do 
denunciante às autoridades competentes. Contudo, em alguns casos, poderá ser essencial para as 
autoridades de aplicação da lei, saber o nome da pessoa que denunciou o caso, incluindo através de 
ordens judiciais. No entanto, devem de ser tomadas algumas precauções, tais como:
 ■ O denunciante deve de ser informado e fornecer o seu consentimento expresso. A política pode 

conter um formulário de renúncia para esta finalidade.
 ■ A identidade do denunciante deve ser revelada de forma confidencial, e a política deve prever 

um mecanismo para isto.

É importante notar que, nesta fase, se o país onde a organização se localiza não possui legislação de proteção 
de denunciantes, apresentar o caso fora da organização aumenta o risco de a identidade do denunciante ser 
revelada e de a pessoa ser alvo de retaliação. É por isso altamente recomendado que a política estabeleça 
mecanismos para evitar ter de fornecer o nome do denunciante (sempre que possível). Outra possibilidade 
é celebrar um contrato com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei para autorizar, por exemplo, 
o investigador (ou outra pessoa em contacto com o denunciante) a assumir o papel de intermediário se 
tiverem de ser recolhidas mais informações.
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6.2 ENCERRAR O CASO
Devem ser considerados aspetos adicionais quando um caso é encerrado. 

Primeiro, deve ser elaborado um relatório final com todas as violações administrativas ou legais relevantes, 
factos e evidências que aprovem ou desaprovem as alegações e as testemunhas. Deve de ser seguido um 
processo de divulgação, e o ficheiro deve de ser mantido seguro assim que o caso esteja encerrado. É 
sempre importante lembrar que o denunciante pode ser alvo de retaliação mesmo depois de concluído o 
processo. Isto também se aplica aos casos onde se concluiu que não foi praticado um ato ilícito e onde não 
foram tomadas medidas corretivas. 

A este respeito, é importante haver uma orientação clara sobre os passos a seguir, tais como:

• Garantir que, durante todas as etapas do caso, todos os processos foram executados de acordo com 
os procedimentos planeados e documentados e em conformidade com os requisitos legais

• Assegurar que todas as decisões e ações foram registadas no ficheiro do caso
• Consultar os requisitos nacionais relativos à legislação relevante sobre a proteção de dados  no país 

das operações. As leis sobre a proteção de dados podem exigir que, nesta etapa, os dados pessoais 
no ficheiro do caso sejam removidos ou modificados. Isto é especialmente importante no setor dos 
cuidados de saúde uma vez que os ficheiros podem incluir informações médicas de doentes e 
funcionários

• Assegurar a confidencialidade estrita das informações relacionadas com a investigação. Deve ser 
dada uma atenção especial às medidas técnicas e organizacionais necessárias para mitigar esses 
riscos e garantir a segurança dos dados

• Registar a data de encerramento e quem tomou a decisão de encerrar o aso
• Registar o ficheiro em linha com as políticas de proteção de dados existentes e as práticas de gestão 

de registo interno (se disponível)
• Informar o denunciante sobre o encerramento do caso51

Em segundo lugar, o investigador pode também sofre retaliação. Na maioria dos casos, os investigadores 
internos continuam a ser funcionários da organização, e podem ter estado em contacto com a pessoa que 
foi denunciada durante a fase de inquérito do caso. Poderão estar sob pressão para revelarem a identidade 
da pessoa que deu as informações, desistirem de uma investigação ou emitirem conclusões que são 
favoráveis ao alegado perpetrador. Como tal, os investigadores podem estar em risco (dependendo da 
estrutura de denúncia) se resistirem às interferências da direção ou de colegas. É também possível que, em 
última instância, se tornem eles próprios em pessoas que dão informações. Uma política adequada deve 
prever a independência e a segurança dos investigadores necessárias para a execução do seu trabalho. 
Devem estar sempre protegidos da demissão, despromoção ou discriminação relacionadas com a sua 
participação no processo de investigação.

51 Consultar, por exemplo, a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas que denunciam 
violações do direito da União, art. 11.º, par. 2 e).
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Capítulo 7.
FORNECER PROTEÇÃO AOS 
DENUNCIANTES

Os denunciantes podem colocar-se numa posição de significativo risco pessoal e profissional.52 As 
denunciarem situações de eventuais atos ilícitos praticados pelos seus colegas, homólogos ou superiores, os 
denunciantes expõem-se ao risco de retaliação no seu contexto de trabalho, que pode assumir formas 
como a perda de emprego, assédio, restrições sobre condições e acesso ao local de trabalho ou a redução de 
responsabilidades.53 A ausência de medidas de proteção contra estas formas de retaliação pode reduzir o 
impacto de canais de denúncia robustos. Ou seja, os funcionários não denunciarão se não tiverem a certeza 
de que as medidas de proteção serão implementadas para minimizar o risco que correm.54

A proteção contra a retaliação no setor dos cuidados de saúde é crucial. O setor é responsável por uma 
grande parcela da despesa do produto interno bruto (PIB). A Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos (OCDE) reportou que “em 2019, antes do início da pandemia do coronavírus, 
a despesa média com a saúde em percentagem do PIB na OCDE era de cerca de 8,8%. Este número 
permaneceu amplamente estável desde 2009, uma vez que o crescimento das despesas de saúde manteve-se 
em linha com o crescimento económico global desde a última crise económica [2008]”.55 Por isso, as 
organizações relacionadas com os cuidados de saúde são poderosas e as pessoas poderão pensar duas vezes 
antes de denunciar atos ilícitos. 

Além disto, é importante notar que uma política de proteção de denunciantes robusta não beneficia 
exclusivamente os denunciantes. As organizações também irão beneficiar bastante. Quando implementadas, 
as políticas eficazes encorajarão as denúncias de atos ilícitos que possam prevenir lesões em doentes, perdas 
monetárias significativas ou sanções administrativas, para não mencionar os danos causados à reputação 
da organização. Por exemplo, a deteção atempada da fraude no seio de uma organização, e a cooperação 
com a aplicação da lei, pode evitar procedimentos criminais contra a organização quando essa fraude é 
denunciada. Poderá também reduzir os danos financeiros causados pela atividade ilícita. Apesar de tudo, 
os atos ilícitos de qualquer tipo numa organização ou contra os seus funcionários terá efeitos prejudiciais 
na mesma. Um esquema robusto de proteção de denunciantes vai ajudar a apoiar um maior bem-estar e a 

52 UNODC, Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons.
53 UNODC, An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business.
54 Para investigar este tema, consultar também Aled Jones, Annette Lankshear e Daniel Kelley, “Giving voice to quality and safety 

matters at board level: a qualitative study of the experiences of executive nurses working in England and Wales”, International Journal 
of Nursing Studies, vol. 59 (2016).

55 Base de dados de estatísticas da OCDE sobre a saúde 2020, disponível em http://oecd.org/els/health-systems/health-data.htm.
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retenção dos colaboradores, resultando, assim, em melhorias no fornecimento dos serviços para os doentes 
e o público. O esquema de proteção deve também ser aplicável a testemunhas de atos ilícitos, colegas do 
denunciante (incluindo aqueles que poderão ser erradamente identificados como denunciantes) e 
facilitadores (incluindo os recetores iniciais da denúncia, investigadores, diretores e outos incumbidos de 
lidar com as denúncias de denunciantes). 

Por isso, é importante que a organização, quando estabelece a política de denunciantes, preveja a proteção 
contra o tratamento injustificado. A este respeito, a política deve contemplar:

• Uma definição do que é considerado tratamento injustificado na organização
• Medidas para prevenir ou parar a retaliação
• Medidas para sancionar a retaliação quando ocorre

7.1 PROTEÇÃO CONTRA TRATAMENTO INJUSTIFICADO
Quando a organização estabelece uma política de proteção de denunciantes, é importante que a mesma 
determine os tipos de tratamento injustificado dos quais o denunciante deve de ser protegido. 

Neste sentido, na política das Nações Unidas relativa à proteção contra a retaliação, o termo “retaliação” é 
definido como “qualquer ação danosa direta ou indireta que afete de forma adversa o emprego ou as 
condições de trabalho de uma pessoa, quando essa ação foi recomendada, ameaçada ou tomada com a 
finalidade de punir, intimidar ou prejudicar uma pessoa” em resultado da pessoa ter denunciado uma má 
conduta, tal como definido na política.56

A organização deve, assim, definir retaliação e fornecer uma lista não exaustiva de cenários de retaliação 
no contexto da política de proteção de denunciantes. As potenciais formas de tratamento ou de represália 
injustos podem incluir:

• Suspensão, lay-off, demissão ou terminação de contrato
• Coerção, intimidação, bullying ou assédio, incluindo assédio sexual
• Despromoção ou perda de oportunidade de promoção
• Transferência de deveres ou alteração do local de trabalho
• Redução de salário ou de horas de trabalho
• A imposição ou administração de medidas disciplinares, repreensão ou outra penalidade, incluindo 

de natureza financeira
• Tratamento discriminatório, desfavorável ou injusto, incluindo com base no género
• Ameaça de violência, danos em propriedade ou qualquer outra ação que resulte em lesões ou outro 

crime
• Violência, danos em propriedade ou qualquer outra ação que resulte em lesões ou outro crime
• Contra-alegações sem fundamento ou não verdadeiras
• Colocação em lista negra (um acordo setorial ou industrial, formal ou informal, que evita que uma 

pessoa consiga encontrar outro emprego)
• O fornecimento de informações imprecisas ou não verdadeiras em referências de emprego para 

evitar que uma pessoa obtenha trabalho futuro, ou a recusa em fornecer uma referência quando a 
mesma é solicitada

• Processos civis ou criminais por violação de segredo, calúnia ou difamação
• Qualquer outro tratamento injusto ou represália (ameaça ou real) não abrangido por esta lista

56 ST/SGB/2017/2/Rev.1, sec. 1.4.
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A política deve, assim, proteger os denunciantes de qualquer forma de retaliação associada a situações de 
atos ilícitos que denunciaram. A proteção deve também ser concedida mesmo quando as investigações 
mais tarde revelam que não ocorreu um ato ilícito, desde que a pessoa tenha motivos razoáveis para 
acreditar que as informações eram verdadeiras no momento da denúncia. 

Vale a pena referir que as ações tomadas contra os denunciantes devem de ser avaliadas considerando as 
suas realidades contextuais e situacionais. Uma ação que pode parecer normal de um ponto de vista externo 
pode, de facto, ser percebida como um tratamento injustificado, dependendo de vários fatores, como o 
sexo, classe social, raça ou outras identidades e/ou vulnerabilidades da pessoa no seu contexto social. Desta 
forma, é essencial não haver uma lista exaustiva e permitir que as situações sejam avaliadas numa base caso 
a caso.57

É igualmente importante notar que as políticas mais eficazes sobre a proteção de denunciantes não limitam 
a proteção concedida ao denunciante stricto sensu (ou seja, à primeira pessoa que denuncia o ato ilícito), 
mas alargam-na a todas as pessoas que cooperam no processo de denúncia, como os facilitadores, 
testemunhas, colegas (incluindo aqueles erradamente identificados como denunciantes) e os familiares 
que trabalham na organização. 

7.2 MECANISMOS DE PROTEÇÃO PARA PREVENIR OU PARAR A RETALIAÇÃO
Quando um país adota uma lei sobre a proteção de denunciantes, são também criados mecanismos de 
proteção. A legislação pode prever o princípio da confidencialidade e de não divulgação do nome e 
identidade do denunciante. Para lidar com os casos em que a identidade do denunciante é revelada por 
qualquer razão, e a retaliação ocorre em resultado disso, a lei poderá também estabelecer mecanismos para 
permitir a compensação por danos causados (como a possibilidade do denunciante levar o caso ao tribunal 
do trabalho ou beneficiar de uma inversão do ónus da prova) ou para parar a retaliação e recolocar a pessoa 
nas suas funções ou funções equivalentes.

Quando esta legislação existe, a organização que deseje criar uma política específica deve considerar os 
mecanismos legais existentes e assegurar que a sua política os cumpre.

57 UNODC, The Time is Now: Addressing the Gender Dimensions of Corruption (Viena, 2020).

Por exemplo, a política da OMS relativa às denúncias e à proteção contra a retaliação define retaliação como 
“uma decisão administrativa adversa direta ou indireta e/ou uma ação que é ameaçada, recomendada ou tomada 
contra uma pessoa que denunciou um ato ilícito suspeito que implica um risco significativo para a OMS ou que 
tenha cooperado com uma auditoria ou com uma investigação devidamente autorizada de uma denúncia de ato 
ilícito”. A política prevê uma lista de ações que podem constituir retaliação contra denunciantes:

• Assédio
• Discriminação
• Avaliações de desempenho negativas infundadas
• Alterações contratuais injustificadas: terminação, despromoção, reafectação ou transferência
• Modificação injustificada de deveres
• Não autorização injustificada de férias e outros tipos de licenças
• Atrasos maliciosos na autorização de viagens ou na atribuição de direitos
• Ameaça ao denunciante, à sua família e/ou propriedade, incluindo ameaças que possam vir de fora da 

OMSa

a OMS, “Whistleblowing and protection against retaliation”.
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Contudo, quando não existe legislação em vigor, ou se a mesma não prevê proteção suficiente, a organização, 
quando cria a política, possui alguma flexibilidade para prever algum nível de proteção aos membros que 
decidam denunciar atos ilícitos utilizando canais de denúncia internos. 

Assegurar a confidencialidade
Conforme mencionado na parte dois, capítulo 6, é essencial que a política preveja canais de denúncia internos 
que garantam a absoluta confidencialidade e permitam a possibilidade de denúncia anónima. O medo de ser 
descoberto como denunciante pode envolver mais do que as preocupações com a perda de emprego. Como se 
descreve no exemplo a seguir, as pessoas podem temer pelas suas vidas e o bem-estar das suas famílias.

Levar o caso a sério e geri-lo rapidamente
Levar o caso a sério e investigá-lo é essencial não apenas para detetar e abordar o ato ilícito, mas também 
para fornecer proteção ao denunciante e prevenir potenciais atos de retaliação. De facto, quando mais 
rápido um caso for gerido, mais baixo é o risco de o denunciante ser identificado ou, se descoberto, de ser 
alvo de retaliações, uma vez que se tornaria evidente que a retaliação era uma consequência da denúncia. 

Além disto, se os denunciantes sentirem que a denúncia não resulta em qualquer ação, poderão sentir-se 
desencorajados a denunciar no futuro, podem perder a confiança na própria organização e considerarem 
meios fora da mesma para denunciarem (por ex., a comunicação social). Esta é uma consideração 
importante nos casos relacionados com o setor dos cuidados de saúde, uma vez que os denunciantes que 
recorrem à comunicação social ou a outros canais externos podem incorrer na violação de direitos de 
terceiros através da divulgação de informações ou registos médicos.

Adicionalmente, algumas das situações de atos ilícitos praticados representam um perigo real para a saúde 
pública e as vidas das pessoas. Assim, dada a urgência da situação, os denunciantes poderão sentir pressão 
para denunciarem publicamente. Ao proteger os denunciantes, a organização também se está a proteger a 
ela própria de potenciais perdas económicas e de reputação graves. A política deve enfatizar a importância 
da denúncia de atos ilícitos. Denunciar violações e atos ilícitos pode ser uma questão sensível por razões 
culturais, legais e políticas (por ex., os denunciantes podem ser percebidos como traidores ou informa-
dores).58 O fornecimento de proteção a estas pessoas inclui a mudança desta perceção negativa e o 
encorajamento da denúncia.

58 UNODC, An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business.

Por exemplo, a República da Coreia criou a Comissão para a Anticorrupção e os Direitos Civis, que tem a autor-
idade para implementar medidas de assistência provisórias para os denunciantes, como solicitar às organizações 
a recolocação dos funcionários nas suas funções.a Qualquer política organizacional deve ter em conta a autori-
dade da Comissão quando cria os seus mecanismos internos para evitar a demissão dos denunciantes. 

a República da Coreia, Lei relativa à prevenção da corrupção e criação e gestão da Comissão para a Anticorrupção e os Direitos 
Civis, art. 62.º-3.

Um estudo sobre denunciantes no setor da enfermagem contém a seguinte declaração feita por uma enfermeira 
depois de ser questionada sobre o seu estado emocional inicial quando decidiu fazer uma denúncia: “Durante 
cerca de um ou dois meses senti-me muito preocupada com o meu bem-estar e o dos meus filhos. Pensava que 
mesmo que ele não tivesse coragem de vir atrás de mim, que o iria fazer com os meus filhos. ... Durante um 
tempo senti-me um pouco preocupada”.a 

a Debra Jackson e outros, “Understanding whistleblowing: qualitative insights from nurse whistleblowers”, Journal of Advanced 
Nursing, vol. 66, n.º 10 (outubro de 2010), p. 2198.
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Reafectação ou reintegração do denunciante quando necessário
A reafectação ou a reintegração do denunciante é um mecanismo eficaz que pode ser implementado para 
a prevenção e a mitigação das consequências da retaliação. Em todos os casos, a pessoa que dá as 
informações deve ser consultada antes da eventual reafectação ou reintegração, de forma a que isto não seja 
percebido como um tratamento nocivo.

A política terá de providenciar a possibilidade de reafectação do denunciante num novo cargo, se o 
denunciante continuar a trabalhar na empresa depois da denúncia. A transferência não deve reduzir o nível 
do posto nem o salário do denunciante.

Nos casos em que a reafectação não é possível, a política pode também prever outras medidas de 
compensação, como a colocação em licença especial paga na totalidade ou qualquer outra medida 
adequada, incluindo medidas de segurança, conforme o caso.59 Quando a reafectação não é possível, isto 
deve ser evidente para o denunciante assim que possível, para que as expetativas possam ser geridas.

A possibilidade de reintegrar o denunciante no trabalho, se a pessoa foi despedida antes de alguma medida 
de proteção ser implementada, deve também ser contemplada na política. Mesmo quando não existe 
nenhuma norma nacional em vigor para reintegrar o denunciante ou reparar o dano causado pela retaliação, 
a organização pode incluir mecanismos internos a este respeito, dependendo da sua dimensão. 

Estas decisões devem ser tomadas após ter sido conduzida uma investigação adequada da alegada retaliação. 
Estas questões devem ser da responsabilidade de uma pessoa ou unidade. Esta pessoa será, geralmente, do 
departamento dos recursos humanos. A organização pode também desejar considerar o fornecimento de 
serviços de um mediador para reestabelecer as relações laborais entre os colegas e a pessoa acusada de atos 
ilícitos, em circunstâncias adequadas.

7.3  SANCIONAMENTO CONTRA A RETALIAÇÃO
Infelizmente, as medidas implementadas para prevenir a retaliação nem sempre são suficientes para 
efetivamente proteger o denunciante. Desta forma, a política deve incluir outros mecanismos de sanção 
contra atos de retaliação que possam ocorrer na organização depois de uma denúncia. 

Mecanismos para reportar e investigar a retaliação
A política deve permitir aos indivíduos reportar tratamento injustificado que surja no seguimento de uma 
denúncia. Assim, a organização deve especificar na política que todos os canais de denúncia criados para a 
divulgação de atos ilícitos devem também estar aptos a receber reclamações sobre retaliações ou tratamento 
injustificado que os denunciantes possam sofrer depois de fazerem uma denúncia. 

Deve ter-se presente que quando ocorre uma retaliação, os denunciantes, e outros funcionários, poderão 
perder a confiança no sistema de denúncia. Isto é especialmente verdade quando a retaliação é o resultado 
da revelação da sua identidade durante o processo de denúncia. Nestes casos, as organizações governamentais 
estão também disponíveis para receber alegações relativas a retaliações.60

59 Consultar, por exemplo, OMS, “Whistleblowing and protection against retaliation”. Em ST/SGB/2017/2/Rev.1, sec. 8.3, é 
previsto que o Gabinete de Ética possa recomendar ao Secretário-Geral “tomar medidas adequadas para proteger os interesses do 
denunciante, incluindo, entre outras, a suspensão temporária da implementação da ação denunciada como retaliatória; com o 
consentimento do denunciante, a reafectação temporária do denunciante e/ou a mudança das linhas de reporte, ou, para os 
funcionários, a colocação do denunciante em licença especial paga na totalidade.”

60 Por exemplo, a Comissão para a Igualdade de Oportunidades de Emprego dos Estados Unidos é responsável por aplicar as leis 
federais contra a discriminação de pessoas que denunciaram uma situação de discriminação.

Por exemplo, se a organização for de grande dimensão, a política pode oferecer a possibilidade de o denunciante 
ser transferido de forma permanente ou temporária para outro departamento ou filial, para evitar a retaliação da 
equipa de origem.
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A alegada retaliação (ou tratamento injustificado) deve ser investigada utilizando os mesmos mecanismos 
definidos na política para a investigação de atos ilícitos. No entanto, recomenda-se que a pessoa responsável 
pela investigação do alegado ato ilícito não seja também responsável pela investigação da alegada retaliação. 
Apesar de relacionados, ambos os processos devem permanecer separados e devem ser geridos de forma 
independente um do outro.

Como referido acima, a retaliação pode ser definida como uma decisão administrativa adversa direta ou 
indireta e/ou uma ação que é ameaçada, recomendada ou tomada contra uma pessoa.61 Isto pode assumir 
muitas formas e também depende do contexto social, cultural, legal e político da organização ou do país 
onde a organização está localizada, assim como da situação socioeconómica particular, do sexo e das 
vulnerabilidades da pessoa que deu as informações. Assim, a decisão ou a ação (como a promoção ou a 
transferência) que podem ser experienciadas ou encaradas como normais num país, numa organização ou 
para uma pessoa, podem ser vistas ou experienciadas como tratamento injustificado noutro contexto. Por 
isso, é necessário associar o alegado ato retaliatório a uma divulgação de informação existente e colocá-lo 
em contexto a fim de determinar se é ou não considerado tratamento injustificado. 

Portanto, a retaliação envolve três elementos sequenciais:

• Uma divulgação de informações sobre um ato ilícito denunciável alegado ou suspeito
• Uma decisão administrativa adversa direta ou indireta e/ou uma ação ou omissão nocivas
• Uma relação causal entre a divulgação da informação e a decisão adversa e/ou ação ou omissão 

nocivas

Para fundamentar esta alegação, a investigação deve encontrar evidências para os três elementos.

De preferência, a política deve prever a inversão do ónus da prova, em benefício do denunciante. Ou seja, 
se os primeiros dois elementos sequencias supracitados são estabelecidos pelos investigadores, a relação 
causal será presumida exceto se a pessoa (ou administração) suspeita de retaliação puder demonstrar 
através de evidências claras e convincentes de que o ato suspeito de retaliação teria ocorrido mesmo se o 
denunciante não tivesse denunciado uma suspeita de ato ilícito.62

Mecanismos de sancionamento contra a retaliação
Apesar de as sanções serem mais comuns nos instrumentos legais do que nas políticas, as organizações 
podem beneficiar do efeito dissuasor que as mesmas podem ter junto dos colaboradores. Para que isto se 
verifique, todos os funcionários terão de ter conhecimento das sanções que podem potencialmente 
enfrentar, e essas sanções devem de estar alinhadas com os códigos e as políticas disciplinares existentes.

Quando ocorreu um caso de retaliação que pode estar associado à divulgação de um ato ilícito, certas 
sanções podem ser impostas à pessoa autora da retaliação. Apesar de algumas ações retaliatórias poderem 
ser vistas como uma violação do código de ética da empresa e de o perpetrador poder ser sancionado com 
esse fundamento, é importante regular especificamente as consequências de uma retaliação feita depois da 
divulgação de informações por um denunciante. Isto permite à empresa estabelecer sanções proporcionais 
e evitar definições muito alargadas que podem resultar no indeferimento do caso.

61 Consultar, por exemplo, ST/SGB/2017/2/Rev.1, sec. 1.4, e OMS, “Whistleblowing and protection against retaliation”.
62 Consultar, por exemplo, ST/SGB/2017/2/Rev.1, sec. 7.1, e OMS, “Whistleblowing and protection against retaliation”.

Por exemplo, algumas empresas fornecedoras de materiais médicos fornecem vários canais de denúncia para a 
comunicação de casos de retaliação. Estes podem incluir o responsável pela conformidade, o gabinete para a 
ética e o departamento de recursos humanos, entre outros. Além disto, como indicado nas presentes diretrizes, 
devem ser estabelecidos vários canais de denúncia para a comunicação de atos ilícitos. Desta forma, é também 
disponibilizado ao denunciante um canal diferente para reportar alegações de retaliação, não tendo de utilizar o 
mesmo que é utilizado para a denúncia de atos ilícitos.
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A retaliação em todas as suas formas deve de ser considerada aquando da redação de uma lista de sanções. 
É importante lembrar que a conduta de natureza criminal deve também ser comunicada às autoridades 
nacionais competentes para investigação e, potencialmente, ação penal. Não obstante, mesmo quando o ato 
ilícito é de natureza criminal, a organização pode impor sanções disciplinares ao perpetrador. Neste sentido, 
as políticas podem prever a imposição das seguintes sanções, dependendo da gravidade do ato ilícito:

• Uma advertência ou reprimenda escrita a reter na ficha pessoal do colaborador
• Suspensão não remunerada
• Redução salarial ou adiamento, por um período específico, da elegibilidade para aumento salarial
• Despromoção ou adiamento, por um período especificado, da elegibilidade para consideração para 

promoção
• Reafectação
• Demissão (com ou sem indemnização por cessação de funções)

Como os procedimentos disciplinares não são exclusivos das políticas de proteção de denunciantes, o 
organismo responsável por estas questões pode assumir a responsabilidade pelas sanções por retaliação. 
Na maioria das organizações, um departamento específico e independente no seio dos recursos humanos 
deve de ser responsável por analisar e decidir sobre as sanções. 

7.4 FORNECIMENTO DE APOIO E INFORMAÇÕES AO DENUNCIANTE
Sugere-se que a política relativa à proteção de denunciantes também contemple um procedimento que 
preveja a) a orientação e apoio a pessoas que pretendem denunciar um alegado ato ilícito e b) informações 
de acompanhamento regulares fornecidas ao denunciante sobre o progresso do caso. 

Orientação e apoio
A denúncia pode ser uma ação muito stressante, em particular para o colaborador de uma organização que 
pretende denunciar um ato ilícito praticado por colegas, homólogos ou superiores. Quando mais a pessoa 
souber sobre o procedimento, menos hesitante se sentirá em denunciar situações de atos ilícitos e mais 
confiante se sentirá em fazê-lo. 

O recetor inicial da denúncia deve de estar apto a fornecer aconselhamento e apoio ao denunciante. Como 
especialistas no processo de denúncia, os RID podem também ajudar a assegurar que os colaboradores que 
têm conhecimento de situações de atos ilícitos confiem suficientemente neles para os denunciarem. Como 
o ato de denúncia pode, por vezes, ser complexo, devido à quantidade e tipo de informações necessárias, 
aos processos que devem ser seguidos ou ao receio de exposição, por exemplo, estes peritos devem receber 
formação no que diz respeito ao fornecimento de informações para responder a quaisquer dúvidas das 
potenciais pessoas que dão informações.63 Os denunciantes devem também possuir acesso a uma fonte de 
aconselhamento independente que seja separada do RID. Isto pode ser fornecido a nível interno ou externo 
à organização. 

63 Consultar a parte três das presentes diretrizes.

Por exemplo, os códigos de ética podem obrigar os funcionários a terem um comportamento ético sem especi-
ficar a conduta que pode violar esta disposição.a Apesar de a retaliação poder ser considerada uma violação desta 
obrigação, a decisão é deixada ao critério do organismo responsável pelos procedimentos disciplinares. 

a A título de exemplo, no artigo 37.º, par. 2 do Código de Ética Médica do Conselho-Geral dos Colégios Oficiais de Médicos de 
Espanha, é referido que “os médicos devem tratar-se com a devida deferência, respeito e lealdade, qualquer que seja a relação 
hierárquica entre eles.”
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Além disto, poderá ser designada uma pessoa ou gabinete específico (ou criado) exterior ao mecanismo de 
denúncia oficial, para fornecer as informações. Por exemplo, um funcionário poderá querer obter 
informações sobre as opções disponíveis antes de tomar a decisão de denunciar. Os funcionários que 
trabalham com a conformidade, um procurador, um supervisor de confiança, representantes de sindicatos 
ou dos trabalhadores podem assumir esta função. Os departamentos de recursos humanos são também 
tradicionalmente designados para dar apoio aos colaboradores, incluindo através do fornecimento de 
aconselhamento e de apoio nesta matéria. Em todos os casos, é essencial que as pessoas designadas sejam 
treinadas no fornecimento de aconselhamento e apoio aos potenciais denunciantes no que toca à partilha 
de informações e à gestão de casos de denúncia. Quaisquer novas disposições devem estar alinhadas com 
os dispositivos e políticas existentes direcionados para o bem-estar e o apoio aos colaboradores.

Deve ser dada uma atenção especial à importância da confidencialidade e do anonimato no processo de 
denúncia. Os recursos de informação e tecnológicos, como os webinars, podem ser utilizados para 
minimizar a exposição e a potencial estigmatização das pessoas que participam em eventos relevantes. A 
política deve, de preferência, implementar um sistema através do qual cada pessoa que está a ponderar 
denunciar possa obter apoio e aconselhamento de forma confidencial. 

O apoio e o aconselhamento podem ser fornecidos numa base não pessoal. Os sítios Web e panfletos 
podem fornecer as informações necessárias.64 A utilização de e-mails informativos pode também ser uma 
opção. O Conselho Geral Médico do Reino Unido possui uma página Web dedicada a explicar o tipo de 
informações que podem ser denunciadas junto do mesmo e como denunciar outras informações. Além 
disto, disponibiliza um guia intitulado “Raising and acting on concerns about patient safety” (Expressar e 
agir sobre as preocupações relacionadas com a saúde dos doentes), que não só explica os passos a tomar 
para expressar uma preocupação, como possui também uma lista de contactos úteis.65

Nos casos em que o impacto da divulgação da denúncia resulta na necessidade de afastamento da pessoa 
do local de trabalho, as organizações devem considerar todas as opções à sua disposição para assegurar que 
os denunciantes se sentem aptos a regressar ao trabalho (se o desejarem fazer), por exemplo, permitindo 
aos colaboradores tirar férias ou trabalharem à distância. Se possível, devem também proporcionar acesso 
a assistência ou a uma linha de aconselhamento financiadas pelo empregador.

Fornecimento de informações 
Assim que é feita uma denúncia, o denunciante pode continuar a lidar com a incerteza, o receio de 
retaliação ou mesmo com o receio de que nada será feito em resposta à denúncia.66 É essencial que seja feito 
um acompanhamento para garantir ao denunciante que as informações divulgadas foram levadas a sério. 
Como já referido, o primeiro passo neste acompanhamento deve de ser a confirmação da receção da 
denúncia, caso tenha sido feita à distância, por exemplo, através de e-mail, aplicação móvel ou Internet.67 

Fornecer demasiada informação sobre o caso ao denunciante pode prejudicar a investigação ou o processo 
disciplinar. Por isso, a política deve referir que o denunciante será mantido informado sobre o progresso 
geral do caso, sem prejuízo de quaisquer aspetos confidenciais da investigação que possam ser conduzidos. 
Quando possível, devem ser fornecidos prazos estimados. A pessoa responsável por este processo deve 
sempre atuar de forma adequada e em linha com a formação que foi fornecida. 

Se se chegar à conclusão durante a avaliação inicial ou a investigação de que não é necessário tomar mais 
ações, o denunciante deve de ser rapidamente informado sobre esta decisão. Recomenda-se agradecer à 
pessoa por ter apresentado a denúncia, mesmo que não seja dado seguimento posterior à mesma. Isto 
ajuda a fomentar uma cultura de denúncia aberta.

64 Por exemplo, a OMS desenvolveu uma versão simplificada da sua política sobre as denúncias e a proteção contra a retaliação, na 
forma de uma pequena brochura, que fornece informações essenciais sobre quem pode denunciar, o que pode ser denunciado, como 
denunciar e que proteção pode ser concedida às pessoas que dão informações. A brochura está disponível em www.who.int/about/
ethics/whistleblowing-and-protection-against-retaliation.

65 Consultar Conselho Geral Médico do Reino Unido, “What concerns should you raise with us?” e “Raising and acting on 
concerns about patient safety”, disponível em www.gmc-uk.org.

66 UNODC, Reporting Mechanisms in Sport.
67 Consultar a parte dois, cap. 4, das presentes diretrizes.
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A política deve conter prazos para o fornecimento de apoio e de informações ao denunciante. Por exemplo, 
a diretiva da União Europeia prevê um prazo inferior a três meses.68 O denunciante deve também ser 
informado sobre aquilo a que tem, ou não, direito a saber durante o processo e quando o caso é encerrado, 
para gerir as suas expetativas. Isto é necessário para promover uma cultura de segurança e de confiança na 
organização. Se a pessoa não achar que está a ser ouvida ou levada a sério, ou se sentir que a denúncia não 
resultou em qualquer ação, poderá levar o caso a outras instâncias fora da organização e torná-la pública. 
Esta falta de confiança no sistema pode também disseminar-se, criando um ambiente que desencoraja a 
denúncia de atos ilícitos.

68 Consultar a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito 
da União, art. 9.º, par. 1 f).





PARTE TRÊS
FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO



Assim que a organização tenha elaborado 
e operacionalizado a sua política de 
proteção de denunciantes, é essencial que 
a organização invista na formação69 e na 
sensibilização dos seus colaboradores e 
dos membros do organismo especializado 
responsável por receber e investigar as 
informações fornecidas pelos denuciantes.

69 Relativamente à importância da formação, consultar UNODC, Resource Guide on Good Practices in 
the Protection of Reporting Persons, p. 77–78.
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Capítulo 8.
FORMAÇÃO PARA OS RECETORES 
INICIAIS DAS DENÚNCIAS, 
INVESTIGADORES E FUNCIONÁRIOS

Como referido acima, a criação de uma política e de procedimentos de proteção de denunciantes requer a 
contratação de pessoal por parte da organização (ou a identificação de funcionários existentes) que 
possuam os conhecimentos, as competências e a capacidade para avaliar as alegações do denunciante e 
conduzir as investigações. Além disto, todas as pessoas envolvidas no processo da denúncia devem receber 
formação adequada para assegurar que as denúncias são devidamente geridas, com cuidado e em 
conformidade com a legislação nacional. 

8.1 FORMAÇÃO PARA OS RECETORES INICIAIS DAS DENÚNCIAS
É importante que os recetores iniciais das denúncias (RID) recebem formação sobre a gestão de denúncias 
e que estejam conscientes de que são obrigados a conceder proteção aos denunciantes.70 Como a 
confidencialidade é essencial na proteção dos denunciantes, quando uma pessoa divulga uma alegada 
situação de ato ilícito legal ou administrativo, o RID deve tratar as informações recebidas com cuidado. 
Tem sido documentado que, em algumas sociedades, as informações fornecidas variam dependendo da 
aparência da pessoa a quem o ato ilícito está a ser denunciado. As normas culturais e sociais devem também 
ser tidas em consideração.71 O RID deve receber formação e ser sensibilizado para receber e gerir as 
denúncias que possam ser delicadas ou incómodas e para compreender as necessidades e as vulnerabilidades 
das mulheres denunciantes ou de denunciantes de grupos minoritários.72 O papel do RID também envolve 
um certo esforço de divulgação para estabelecer confiança e, desta forma, encorajar a denúncia de todos os 
membros da organização. No setor dos cuidados de saúde é importante que o RID esteja familiarizado com 
a terminologia e os procedimentos utilizados nas suas organizações. 

Considerando os produtos, os serviços e os montantes envolvidos no setor dos cuidados de saúde, 
geralmente as denúncias constituem evidência de crimes de corrupção ou contra o bem-estar público. 
Onde possível, o RID deve possuir alguma forma de formação jurídica. No mínimo, o RID deve possuir 
formação que lhe permita identificar quando as informações divulgadas constituem uma infração penal. 

70 Sobre a importância da formação das pessoas responsáveis por receber e acompanhar as denúncias, consultar a Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União, art. 12.º.

71 Nicolas Hamelin, Mehdi el Boukhari e Sonny Nwankwo, “Micro-credit, gender and corruption: are women the future of 
development?”, em Women and Social Change in North Africa: What Counts as Revolutionary?, Doris H. Gray e Nadia Sonneveld, eds. 
(Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press, 2018).

72 Zúñiga, “Gender sensitivity in corruption reporting and whistleblowing”.
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O RID beneficiaria, assim, de formação sobre os crimes mais comuns praticados no setor, como a fraude 
ou corrupção farmacêutica no setor dos cuidados de saúde, e sobre os crimes comuns praticados no local 
de trabalho, como o desvio de fundos. Quando um potencial crime é identificado, o RID deve, com a 
aprovação do supervisor, informar as autoridades de aplicação da lei relevantes. 

Além disto, o RID é responsável por informar os denunciantes sobre o procedimento de denúncia, as 
garantias processuais (ou seja, confidencialidade, proibição contra a retaliação e o direito a ser informado 
sobre o estado da denúncia, entre outros) e as medidas de proteção. 

O RID deve também receber formação sobre como considerar as realidades contextuais e sociais das 
pessoas que dão as informações e como demonstrar sensibilidade e recetividade no seu trabalho. Devem 
considerar os fatores individuais, como o facto de a pessoa que dá as informações pertencer a um grupo 
social marginalizado ou vulnerável, e a interseccionalidade dos vários aspetos da identidade da pessoa, 
como a raça, classe ou sexo. Neste sentido, o RID deve receber formação especializada sobre questões do 
género e da diversidade. 

8.2 FORMAÇÃO PARA OS INVESTIGADORES
Os investigadores ou os apuradores de factos devem também receber formação. Alguma da formação 
fornecida ao RID, como, por exemplo, como gerir as denúncias ou sobre questões de terminologia e 
procedimentos utilizados na organização, pode também ser útil para os investigadores. No entanto, a 
formação dos apuradores de factos tem de ser focada na melhoria das suas competências em investigação.73 
Neste contexto, e para facilitar o desenvolvimento profissional dos apuradores de factos, a organização 
deve investir em cursos de formação formal e em certificação para a condução de investigações internas, 
incluindo investigações financeiras. As análises de casos passados no setor e na organização pode ajudá-los 
a compreender onde procurar vulnerabilidades, sinais de alerta, potenciais lacunas e origens de cada 
situação de ato ilícito. A organização deve manter registos oficiais na forma de arquivos seguros para 
facilitar o processo de aprendizagem. 

Os investigadores devem receber formação sobre os procedimentos e sanções previstos na política de 
proteção de denunciantes da organização, uma vez que os investigadores são responsáveis por redigir as 
recomendações no final da investigação e por definir as sanções a impor, se alguma, para o alegado ato 
ilícito ou retaliação. 

Por último, tal como para os RID, os investigadores devem demonstrar um elevado nível de sensibilidade 
e de recetividade nas suas tarefas. Desta forma, devem receber formação em questões de género e de 
diversidade para que estejam aptos a considerar a situação individual de cada denunciante nas suas 
investigações de alegado ato ilícito ou de atos retaliatórios. 

8.3 FORMAÇÃO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS
A organização deve empenhar-se em fornecer formação apropriada e adequada a todos os funcionários 
sobre as políticas de proteção de denunciantes, mecanismos, ressarcimentos e apoio disponíveis para os 
mesmos.74 Esta formação deve ser incorporada nos programas de entrada na organização. Além disto, deve 
ser fornecida formação aos departamentos relevantes, como os recursos humanos, conformidade e 
monitorização, e ao gabinete do provedor, sobre como tratar ou processar as alegações e como orientar e 
apoiar as pessoas que fizeram denúncias ou estão a considerar denunciar um ato ilícito. A organização deve 
também assegurar que a direção superior, os diretores seniores e os supervisores são formados para 

73 Um exemplo de programa de formação para investigadores de informações de denunciantes é o programa obrigatório para os 
funcionários de investigação de denúncias do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, Administração de Segurança e Saúde do 
Trabalho (OSHA), “Mandatory training program for OSHA whistleblower investigators”, Diretiva n.º TED-01-00-020, 8 de outubro de 2015.

74 Consultar UNODC, An Anti-corruption Ethics and Compliance Programme for Business, p. 69–72; e Reino Unido, 
Departamento para a Inovação e Competências Empresariais, “Whistleblowing: guidance for employers and code of practice” 
(Londres, 2015), p. 5.
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fornecer a orientação adequada aos colaboradores, incluindo como tratar ou processar as alegações e 
denúncias. Recomenda-se também que a organização considere a utilização de ferramentas eletrónicas e 
online, como as plataformas eletrónicas e de recursos de e-learning, para a realização das ações de formação. 
Deve ser fornecida formação em intervalos regulares, para assegurar a aprendizagem contínua, e os 
materiais de formação devem de ser atualizados com frequência para garantir que continuam a ser 
relevantes e que refletem a legislação e as melhores práticas. A organização deve esforçar-se por avaliar os 
resultados da aprendizagem, assim como medir a eficácia da formação.

Para resumir, a organização deve fornecer as seguintes categorias de formação:

• Formação para o RID sobre como responder, que perguntas colocar, que conselhos fornecer, que 
ações tomar e como manter a confidencialidade

• Formação para os investigadores ou apuradores de factos sobre como realizar as investigações
• Formação para os colaboradores nos departamentos relevantes (por ex., conformidade, gabinete do 

provedor) sobre o fornecimento de apoio e acompanhamento junto dos denunciantes
• Formação da direção e dos diretores seniores sobre como receber as denúncias, fornecer orientação 

aos colaboradores e encaminhar as informações reveladas à pessoa ou unidade relevante responsável 
pela averiguação dos factos

• Formação de todos os colaboradores sobre os direitos e ressarcimentos para os denunciantes, 
orientação disponível e mecanismos existentes.
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Capítulo 9.
SENSIBILIZAR

As organizações devem combater a cultura de silêncio que possa existir entre os seus colaboradores 
sensibilizando para os benefícios da denúncia. Sem um mecanismo de denúncia implementado, os 
inconvenientes de denunciar as más condutas podem ser muito evidentes para os colaboradores e podem 
desencorajá-los a falar. Uma política de proteção de denunciantes eficaz deve promover um ambiente que 
apoie e acolha o criticismo, o diálogo e o debate abertos.75

A denúncia pode ser apresentada como uma oportunidade para refletir e melhorar a qualidade dos 
cuidados, em vez de um ato que seja lesivo para as pessoas.76 Os profissionais de cuidados de saúde 
sentem-se, geralmente, impelidos a ajudar os outros e a organização deve ajudá-los a encarar o ato de 
denúncia como uma oportunidade para melhorar o sistema de cuidados de saúde. O objetivo deve ser 
mudar a forma como são vistas as pessoas que decidem denunciar procedimentos condenáveis. 

Contudo, seria ingénuo pensar que todos os funcionários vão tomar a iniciativa e divulgar potenciais atos 
ilícitos apenas por sentido de dever. A organização precisa de dar o exemplo a partir do topo e tornar os 
princípios éticos, a integridade e a tolerância zero parte da cultura da mesma. 

Para sensibilizar todos os colaboradores, é crucial que todos tenham acesso às informações. A organização 
deve tornar a política de proteção de denunciantes publicamente disponível a todas as pessoas que possam 
estar aptas a comunicar preocupações, e não apenas aos funcionários. Todos os funcionários devem de ser 
informados e recordados regularmente, através de cartazes em salas de reuniões, de ações de comunicação 
e de atividades de formação personalizadas, sobre a existência e conteúdo da política.

As seguintes perguntas devem ser respondidas:

• Existe uma política de proteção de denunciantes?
• Porque devo revelar as minhas preocupações?
• Que más condutas devo denunciar?
• A quem e como devo denunciar as minhas preocupações?

75 Jackson e outros, “Understanding whistleblowing”, citando Benisa Berry, “Organizational culture: a framework and strategies 
for facilitating employee whistleblowing”, Employee Responsibilities and Rights Journal, vol. 16 (março de 2004), p. 1–11.

76 Ibid.
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• O meu nome, identidade e informações serão mantidos confidenciais se apresentar uma 
denúncia?

• Que riscos enfrento?
• Se decidir denunciar, que medidas de proteção serão implementadas?

Estas informações devem de ser publicitadas ou promovidas utilizando vários meios, como panfletos, 
folhetos, brochuras77 e cartazes, e, dependendo da dimensão da organização, podem ser realizados debates, 
formação com simulação de casos e seminários para informar os colaboradores sobre os vários mecanismos, 
canais e medida de proteção disponíveis. A organização pode também optar por publicitar as suas políticas 
na sua intranet, através de uma newsletter regular e solicitando assistência a funcionários relevantes de 
sindicatos para assegurar uma maior disseminação.

77 Consultar, por exemplo, OMS, “Whistleblowing and protection against retaliation”.



59

Capítulo 10.
APRENDER COM O PROCESSO: 
AVALIAÇÃO DE RISCOS

As organizações podem melhorar os controlos internos fazendo o seguimento das conclusões, 
recomendações e ações corretivas de casos encerrados. Ao gerir e analisar os dados, as organizações podem 
detetar padrões, que podem constituir ferramentas de aprendizagem importantes para a mesma, no seio ou 
fora do setor dos cuidados de saúde. O desenvolvimento de bases de conhecimento pode contribuir para 
orientar futuros mecanismos de denúncia e ajudar no desenvolvimento de novas estratégias de mitigação 
da corrupção no setor dos cuidados de saúde. As bases de conhecimento são também uma ferramenta 
crucial para sensibilizar e romper com os tabus e os dilemas associados ao ato de denúncia. A aprendizagem 
com os casos encerrados pode ajudar a:

• Melhorar as interfaces de denúncia
• Conduzir as avaliações iniciais
• Reduzir os riscos organizacionais
• Classificar as denúncias
• Inovar processos investigativos
• Melhorar a comunicação

Monitorizar os casos encerrados pode também ajudar a desenvolver uma base de boas práticas que pode 
ser adaptada e implementada no futuro. Por exemplo, o Virginia Mason Medical Center, em Seattle, 
Estados Unidos, utiliza dados obtidos através de um “Sistema de alerta de segurança do doente” para 
melhorar a sua cultura de segurança.78 Outra prática essencial e eficaz envolve a monitorização dos registos 
formais de todas as denúncias e investigações realizadas a nível da organização, independentemente das 
suas consequências ou resultados. 

Estes registos podem servir como ferramenta analítica para mapear potenciais áreas de risco e padrões no 
seio da organização, para que sejam o foco e incluídos nas avaliações de risco regulares. Por sua vez, isto 
facilita o desenvolvimento de medidas de mitigação personalizadas para áreas de risco particulares. Assim, 
é desejável que a organização adote ou melhore a sua política de manutenção e gestão de registos.79

78 Para análise, consultar Aled Jones, “The role of employee whistleblowing and raising concerns in an organizational learning 
culture: elusive and laudable?” Comentário em “Cultures of silence and cultures of voice: the role of whistleblowing in healthcare 
organisations”, International Journal of Health Policy and Management, vol. 5, n.º 1 (janeiro de 2016).

79 Consultar UNODC, State of Integrity: A Guide on Conducting Corruption Risk Assessments in Public Organizations (Viena, 2020).
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Uma forma de adotar e reforçar as medidas de mitigação para uma área de risco particular é implementar 
um processo de avaliação do risco de corrupção. 

O objetivo do processo de avaliação do risco é identificar um conjunto realista de riscos potenciais, 
priorizá-los e desenvolver e implementar medidas e estratégias de mitigação eficazes e rentáveis. As 
conclusões, recomendações e ações corretivas de casos passados iniciados pelos relatórios internos pode 
ser uma fonte preciosa de informações em todas as fases do processo. 

Assim que uma organização se tenha comprometido a realizar uma avaliação de risco da corrupção, o 
primeiro passo a efetuar é uma autoavaliação interna. Essa avaliação consiste em refletir nos fatores 
externos e internos, que estruturam o comportamento da organização e dos seus membros, os poderes que 
a organização possui sobre esses fatores e as limitações que enfrenta no exercício desses poderes. Toda a 
legislação e regulamentos existentes, assim como as políticas e procedimentos de proteção de denunciantes 
internas, devem ser incluídos na autoavaliação. Os funcionários e a integridade profissional dos mesmos, 
a filosofia e o estilo da direção, a forma como a organização reage às denúncias e as informações dos casos 
encerrados, fornecerão uma perceção sobre os fatores externos ou internos relevantes e mostram como a 
organização agiu perante um risco particular de corrupção.

O segundo passo é identificar potencias riscos de corrupção. As práticas corruptas ou os potencias riscos de 
corrupção evidentes nos casos encerrados podem ser incluídos na lista de vulnerabilidades de corrupção 
identificadas para fornecer informações ao processo de avaliação do risco. Assim que a lista esteja criada, a 
organização deve analisá-la e utilizá-la como base para a realização de entrevistas com os funcionários, analisar 
documentos internos, conclusões e recomendações passadas e rever os controlos de corrupção existentes. 

O terceiro passo é avaliar os potenciais riscos de corrupção de acordo com a probabilidade de ocorrem e a 
gravidade do seu impacto. Duas das principais perguntas que devem ser colocadas para estimar a 
probabilidade de um risco de corrupção são: se ocorreram atos de corrupção similares na organização ou 
em organizações similares; e se os procedimentos internos incluem salvaguardas suficientes para deter 
quem quer praticar esses atos. Neste sentido, as informações fornecidas pelas pessoas que dão as informações 
e as informações incluídas nos casos encerrados são muito relevantes. 

Tem sido demonstrado que quando é pedido aos indivíduos para fazerem uma estimativa dos riscos, os 
mesmos tendem a sobrestimar ou a subestimar a probabilidade de alguns eventos, dependendo da sua 
familiaridade com os mesmos. As organizações podem combater a predisposição para a familiaridade 
perguntando aos indivíduos porque pensam que um ato de corrupção tem mais probabilidade de ocorrer 
do que outro, ou se casos recentes podem ter afetado as suas estimativas. As informações incluídas nos 
casos encerrados ou nas denúncias podem, ou não, ser indicativas da probabilidade de um risco ser 
novamente um fator, dependendo do contexto e dos factos de um caso particular. 

Se tanto a probabilidade como o impacto de um risco de corrupção particular são elevados, o risco deve 
ser priorizado, e deve ser desenvolvida uma estratégia de mitigação. Para isso, a organização deve analisar 
os controlos existentes, incluindo os seus procedimentos, regras e medidas direcionados para a prevenção 
e a deteção da corrupção. Mais uma vez, as conclusões, as recomendações e as ações corretivas anteriores 
podem ajudar a identificar controlos existentes que poderão não ser eficazes, determinando porque não o 
são e que tipo de novos controlos podem ser necessários. As organizações poderão possuir recursos 
limitados, por isso, os novos controlos devem ser viáveis e economicamente acessíveis para serem eficazes. 
Pare se ser realista, os novos controlos devem ser específicos, claros e o seu custo não deve superar a 
potencial perda associada a um risco de corrução particular. Assim que forem identificadas novas medidas 
de mitigação, as mesmas devem ser incorporadas nos planos de trabalho operacionais e estratégicos da 
organização, implementadas e revistas e avaliadas regularmente. 

No entanto, é crucial que o princípio de confidencialidade seja cuidadosamente observado no contexto do 
processo de avaliação do risco de corrupção. De facto, apesar de os dados extraídos dos casos encerrados 
representarem uma fonte preciosa de informação, os tipos e a natureza dos dados extraídos devem ser 
revistos para não revelarem, sugerirem ou conduzirem de forma inadvertida à identidade da pessoa que 
deu as informações (como revelar o número do gabinete ou departamento da pessoa). Contudo, estas 



61

APRENDER COM O PROCESSO: AVALIAÇÃO DE RISCOS

informações podem já ter sido reveladas se tal foi previamente autorizado por lei, por exemplo, ou se foi 
obtido o consentimento explícito da pessoa que deu as informações. Apesar de o caso estar encerrado, o 
risco de retaliação pode continuar a existir. Desta forma, é essencial que o grupo responsável pela condução 
do trabalho da avaliação do risco, em colaboração estreita com a pessoa ou a unidade responsável pelas 
investigações de denúncias, avaliem o nível de informação a que podem ter acesso e que informações 
podem ser refletidas na tabela de avaliação do risco. Em todos os casos, a informação obtida dos casos 
encerrados deve ser reverificada para se assegurar o princípio da confidencialidade. 

O processo de avaliação do risco de corrupção é detalhado na publicação do UNODC State of Integrity: 
A Guide on Conducting Corruption Risk Assessments in Public Organizations, que fornece mais informações 
e pode ser uma referência útil para as organizações que desejam utilizar as lições aprendidas com os casos 
encerrados para mitigar e prevenir riscos de corrupção futuros.
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