
A. LEI N.º 93/2021, DE 20 DE DEZEMBRO, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

A Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, estabeleceu o regime geral de proteção de denunciantes de infrações,
transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à
proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União↖.

A proteção do denunciante e das pessoas que com ele se relacionam

Esta Lei estabeleceu medidas de proteção às pessoas que denunciem ou divulguem publicamente uma infração com
fundamento em informações obtidas no âmbito da sua atividade profissional.

A proteção é, ainda, conferida: i) àquele que auxilie o denunciante, ii) ao terceiro que esteja ligado ao denunciante,
designadamente colega de trabalho ou familiar e possa ser alvo de retaliação num contexto profissional e iii) às
pessoas coletivas que sejam detidas ou controladas pelo denunciante, paras as quais o denunciante trabalhe ou com
as quais esteja ligado num contexto profissional.

Não obsta à consideração de denunciante a circunstância de denúncia ou de a divulgação pública ter por fundamento
informações obtidas numa relação profissional entretanto cessada, durante o processo de recrutamento ou durante
outra fase de negociação pré-contratual de uma relação profissional constituída ou não constituída.

Objeto da denúncia

As denúncias dizem, nomeadamente, respeito aos seguintes domínios: i) criminalidade violenta e altamente
organizada, ii) tráfico de estupefacientes, iii) terrorismo e seu financiamento, iv) tráfico de armas, v) tráfico de
influência, vi) recebimento indevido de vantagem, vii) corrupção ativa e passiva, viii) peculato, ix) participação
económica em negócio, x) branqueamento de capitais, xi) associação criminosa, xii) pornografia infantil e lenocínio de
menores, xiii) dano relativo a programas, dados informáticos, sabotagem informática e acesso ilegítimo a sistema
informático, xiv) contrafação de moeda e de títulos equiparados a moeda, xv) lenocínio, xvi) contrabando e xvii) tráfico
e viciação de veículos furtados.

A denúncia pode ter por objeto infrações cometidas, que estejam a ser cometidas e, ainda, cujo cometimento se possa
razoavelmente prever, bem como tentativas de ocultação de tais infrações. Tal demonstra o âmbito (demasiado)
abrangente do objeto da denúncia.

Obrigações

De acordo com esta Lei, as empresas que empreguem 50 ou mais trabalhadores estão obrigadas a dispor de canais
de denúncia interna, que garantam a confidencialidade da identidade do denunciante e terceiros.

Os canais de denúncia interna deverão permitir a apresentação e o seguimento seguros de denúncias, garantindo a
exaustividade, a integridade e conversação da denúncia, a confidencialidade da identidade ou o anonimato do
denunciante e a confidencialidade dos terceiros mencionados na denúncia, e impedir o acesso de pessoas não
autorizadas.

Os canais de denúncia interna são operados internamente, para efeitos de receção e seguimento de denúncias, por
pessoas ou serviços designados para o efeito.

Os canais de denúncia podem ser operados externamente, mas apenas para efeitos de receção.

No seguimento da denúncia interna, as empresas devem notificar o denunciante da receção da denúncia e dos
requisitos, autoridades competentes e forma e admissibilidade da denúncia externa.
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As empresas devem, ainda, praticar os atos internos adequados à verificação as alegações aí contidas e, se for o
caso, à cessação da infração denunciada, inclusive através da abertura de um inquérito interno ou da comunicação à
autoridade competente para investigação da infração.

Medidas de proteção

A proteção conferida pela Lei compreende a proibição de atos de retaliação que cause ou possa causar ao
denunciante, de modo injustificado, danos patrimoniais ou não patrimoniais, bem como as ameaças e tentativas de
atos e omissões.

Presumem-se que consistem atos de retaliação os seguintes, quando praticados até dois anos após a denúncia ou
divulgação pública:

a) Alterações das condições de trabalho, tais como funções, horário, local de trabalho ou retribuição, não
promoção do trabalhador ou incumprimento de deveres laborais;

b) Suspensão de contrato de trabalho;

c) Avaliação negativa de desempenho ou referência negativa para fins de emprego;

d) Não conversão de um contrato de trabalho a termo num contrato sem termo, sempre que o trabalhador tivesse
expectativas legítimas nessa conversão;

e) Não renovação de um contrato de trabalho a termo;

f) Despedimento;

g) Inclusão numa lista, com base em acordo à escala setorial, que possa levar à impossibilidade de, no futuro, o
denunciante encontrar emprego no setor ou indústria em causa;

h) Resolução de contrato de fornecimento ou de prestação de serviços;

i) Revogação de ato ou resolução de contrato administrativo, conforme definidos nos termos do Código do
Procedimento Administrativo.

Sanções

A Lei prevê um regime contraordenacional dividido em contraordenações muito graves e graves.

As contraordenações muito graves são puníveis com coimas de € 1.000 a € 25.000 ou de € 10.000 a € 250.000,
consoante o agente seja uma pessoa singular ou coletiva.

As contraordenações graves são puníveis com coimas de € 500 a € 12.500 ou de € 1.000 a € 125.000, consoante o
agente seja uma pessoa singular ou coletiva.

Entrada em vigor

A Lei em análise entrará em vigor 180 dias após a sua publicação.
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B. LEI N.º 94/2021, DE 21 DE DEZEMBRO, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

A Lei n.º 94/2021, de 21 de dezembro, aprovou medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, alterando o
Código Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas↖.

Esta Lei surge na sequência da aprovação da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, através da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 37/2021, de 6 de abril, e da aprovação do Mecanismo Nacional Anticorrupção e do
regime geral de prevenção da corrupção, através do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

CONTEXTO

Estratégia Nacional Anticorrupção

A Estratégia Nacional Anticorrupção estabeleceu sete prioridades: i) melhorar o conhecimento, a formação e as
práticas institucionais em matéria de transparência e integridade; ii) prevenir e detetar os riscos de corrupção na ação
pública; iii) comprometer o setor privado na prevenção, deteção e repressão da corrupção; iv) reforçar a articulação
entre instituições públicas e privadas; v) garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em
matéria de repressão da corrupção, melhorar o tempo de resposta do sistema judicial e assegurar a adequação e
efetividade da punição; vi) produzir e divulgar periodicamente informação fiável sobre o fenómeno da corrupção; e vii)
cooperar no plano internacional no combate à corrupção.

A Estratégia Nacional Anticorrupção previu um conjunto de ações tendentes a permitir ao Estado agir a montante do
fenómeno - formando cidadãos probos e cientes dos seus direitos, melhorando a capacidade de resposta da
Administração e os mecanismos de transparência na ação pública, ativando mecanismos de identificação precoce de
riscos de fraude e corrupção, prevenindo a gestação de contextos geradores de práticas corruptivas -, assim
reduzindo o espaço de necessidade de reação penal, entendida como última ratio.

A Estratégia Nacional Anticorrupção aditou, na perspetiva da melhoria da resposta global aos fenómenos corruptivos,
a componente da investigação criminal, visando melhorar as condições para que as investigações se realizem em
tempo razoável e garantir a efetividade da punição.

Mecanismo Nacional Anticorrupção

O Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) constitui uma entidade administrativa independente, com
personalidade jurídica de direito público e poderes de autoridade, dotada de autonomia administrativa e financeira,
que desenvolve atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas.

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/94-2021-176235804
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/37-2021-160893669
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-e-2021-175659840
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Regime Geral da Prevenção da Corrupção

O regime geral da prevenção da corrupção (RGPC) tem por objetivo difundir variados instrumentos de prevenção da
corrupção na ação pública e na atividade empresarial de grande e média dimensão.

As entidades abrangidas (artigo 2º do RGPC) adotam e implementam um programa de cumprimento normativo que
inclua, pelo menos, um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR), um código de conduta,
um programa de formação e um canal de denúncias, a fim de prevenirem, detetarem e sancionarem atos de corrupção
e infrações conexas, levados a cabo contra ou através da entidade.

Para este efeito, entende-se por corrupção e infrações conexas os crimes de corrupção, recebimento e oferta
indevidos de vantagem, peculato, participação económica em negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação,
tráfico de influência, branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito, previstos no
Código Penal, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março, na sua redação atual, na Lei n.º 34/87,
de 16 de julho, na sua redação atual, no Código de Justiça Militar, aprovado em anexo à Lei n.º 100/2003, de 15 de
novembro, na Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, na sua redação atual, na Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, na sua
redação atual, e no Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, na sua redação atual.

A aplicação do RGPC é acompanhada pelo MENAC.

No RGPC encontram-se previstas sanções, nomeadamente contraordenacionais, aplicáveis quer ao setor público,
quer ao setor privado, para a não adoção ou adoção deficiente ou incompleta de programas de cumprimento
normativo.

MEDIDAS PREVISTAS NA ESTRATÉGIA NACIONAL ANTICORRUPÇÃO E ALTERAÇÕES AO CÓDIGO PENAL,
AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A LEIS CONEXAS

As principais medidas e alterações operaram nos seguintes domínios:

a) Unificação e uniformização de normas, compilação de legislação, atualização e uniformização de conceitos legais
e avaliação do impacto normativo;

b) Regime da dispensa de pena, atenuação da pena e suspensão provisória do processo (artigos 19º-A da Lei n.º
34/87, de 16 de julho, artigo 13º da Lei n.º 50/20017, de 31 de agosto, artigo 5º da Lei n.º 20/2008, de 21 de abril,
artigo 374º-B do Código Penal (CP), artigos 518º, 519º e 527º, todos do Código das Sociedades Comerciais
(CSC) e artigo 283º do Código de Processo Penal (CPP));

c) Pena acessória de proibição do exercício de função (artigo 27º-A da Lei n.º 34/87, de 16 de julho, e artigo 46º do
CP);

d) Crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos e de titulares de altos cargos públicos (republicação
da Lei n.º 34/87, de 16 de julho);

e) Responsabilidade penal das pessoas coletivas e entidades equiparadas (artigo 6º-A da Lei n.º 34/87, de 16 de
julho, e artigo 342º do CPP);
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h) Código das Sociedades Comerciais (artigos 509º a 523º, 527º e 528º, todos do CSC);

i) Megaprocessos (artigos 24º, 30º, 291º, todos do CPP).

Entrada em vigor

A Lei em análise entrará em vigor no 30º dia posterior ao da sua publicação.

https://rpsadvogados.pt/contactos-2/
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