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Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro - Regime Geral
de Proteção de Denunciantes de Infrações
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Sabia que, no dia 20 de junho de 2022, vai entrar em vigor a 
Lei n.º 93/2021 de 20 de dezembro, que estabelece o Regi-
me Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações, trans-
pondo a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à proteção das pessoas que denunciam 
violações do direito da União. Nos termos da lei, um denun-
ciante é definido como “a pessoa singular que denuncie ou 
divulgue publicamente uma infração com fundamento em in-
formações obtidas no âmbito da sua atividade profissional”.

De acordo com este novo regime, são previstas diversas 
obrigações e deveres dirigidos tanto à proteção dos denun-
ciantes como à criação de mecanismos de denúncia, aplicá-
veis às pessoas coletivas que empreguem 50 ou mais traba-
lhadores, incluindo o Estado e as demais pessoas colectivas 
de direito público, nomeadamente: Obrigação de criação de 
um canal de denúncia interna que garanta a possibilidade 
de denúncia a todos os trabalhadores, de forma anónima ou 
com identificação, por escrito e/ou verbalmente; Dever de 
registar e conservar as denúncias recebidas por um período 
mínimo de 5 anos; Dever de confidencialidade sobre a iden-
tidade do denunciante; Obrigação de notificar o denunciante 
da recepção da denúncia no prazo de 7 dias e de o informar 
da possibilidade e requisitos para a apresentação de denún-
cia externa, bem como das autoridades competentes para a 
receber; Proibição da prática de atos retaliatórios contra o 
denunciante.

O regime sancionatório prevê contraordenações graves e 
muito graves pela violação dos deveres e obrigações pre-
vistos na lei, puníveis com coimas até 25.000,00€ para as 
pessoas singulares, e até 250.000,00€ para as pessoas co-
letivas.

A RSA-LP celebrou com a Visor.ai um protocolo que 
permite às empresas endereçar de uma forma ágil e 
eficaz o requerido pela lei.

Com diferentes Planos de atuação

 Plano Iniciante 
  
  Solução tecnológica 

Canal de denuncias por chat 
e esclarecimento

 Plano Intermédio
  
 Chatbot + Assessoria RSA-LP

 Plano Total 
  
  Plano premium  

Chatbot + acompanhamento total jurídico 
RSA-LP
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    A quem se destina?

Entidades que pretendam implementar, apenas, a solução 
tecnológica/informática de recepção e encaminhamento de 
denúncias Whistlebot.

      Inclui:
    
   a)  Fornecimento da base tecnológica necessária para a 

efetivação das denúncias e irregularidades existentes, e 
configuração total da ferramenta de denúncia Whistle-
bot;

   b)  A configuração da plataforma e a sua gestão informáti-
ca é da responsabilidade do parceiro tecnológico Visor.
ai, sendo que a mesma é modelada e adaptada (taylor 
made) de acordo com as características e necessidades 
concretas da entidade obrigada.
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      A quem se destina?

Entidades que procuram assegurar máxima conformidade e 
eficácia de compliance para potenciais denúncias, mas que 
já possuem equipas jurídicas internas (inhouse lawyers ou 
responsáveis pelo cumprimento normativo) responsáveis 
pela gestão de queixas e a sua comunicação.
É assegurada a implementação da solução tecnológica/
informática de recepção e encaminhamento de denúncias  
Whistlebot, sendo prestado um acompanhamento espe-
cializado e formação adequada pela equipa jurídica RSA-
-LP às equipas jurídicas das entidades obrigadas, com vista 
ao cumprimento integral das obrigações da Lei de Whistle-
blowing.

      Inclui:
    
   a)    Fornecimento da base tecnológica necessária para 

a efetivação das denúncias e irregularidades existen-
tes, e configuração total do mecanismo de denúncia 
Whistlebot;

 
   b)   A configuração da plataforma e a sua gestão informáti-

ca é da responsabilidade do parceiro tecnológico Visor.
AI, sendo que a mesma é modelada e adaptada (taylor 
made) de acordo com as características e necessidades 
concretas da entidade obrigada.

 
   c)   Assessoria especializada RSA-LP:
               .  Redação e atualização das políticas do denunciante e 

controlo do processo de denúncias;

               .  Apoio direto, através da estipulação de um núme-
ro mínimo de horas mensais, por parte da equipa de 
compliance RSA, nas questões jurídicas relacionadas 
com o cumprimento da Lei de Whistleblowing;

               .   Aconselhamento jurídico em relação a políticas e 
processos existentes contra novas regulamentações, 
requisitos e melhoria de práticas jurídicas a imple-
mentar pela entidade obrigada. 
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ce      A quem se destina?

Entidades que procuram assegurar máxima conformidade 
e eficácia de procedimentos de potenciais denuncias, pre-
tendendo o desenvolvimento de uma cultura de complian-
ce como parte fundamental da sua estratégia e identidade. 
Todo o acompanhamento e monitorização do cumprimen-
to das obrigações emergentes da Lei do Whistleblowing é 
assegurado pela implementação da solução tecnológica/
informática de recepção e encaminhamento de denúncias 
Whistlebot, sendo prestado um acompanhamento jurídico 
total especializado pela equipa RSA-LP, que é responsável  
por todo o processo de gestão de denúncias, assim como 
pela sua posterior tramitação e tratamento.

      Inclui:

    
   a)  Fornecimento da base tecnológica necessária para a 

efetivação das denúncias e irregularidades existentes, e 
configuração total do mecanismo de denúncia Whistle-
bot;

 
    b)  A configuração da plataforma e a sua gestão informáti-

ca é da responsabilidade do parceiro tecnológico Visor.
ai, sendo que a mesma é modelada e adaptada (taylor 
made) de acordo com as características e necessida-
des concretas da entidade obrigada;

 
    c)  Sessão de formação introdutória na ferramenta Whistle-

bot;
 
    d)  Assessoria total RSA-LP: 
                .  Redação e atualização das políticas do denunciante 

e controlo do processo de denúncias;

                .  Apoio direto, através da estipulação de um número mí-
nimo de horas mensais, por parte da equipa de com-
pliance RSA-LP, nas questões jurídicas relacionadas 
com o cumprimento da Lei de Whistleblowing;

                .  Aconselhamento jurídico em relação a políticas e pro-
cessos existentes consagrados por eventuais novas 
regulamentações, requisitos e melhoria de práticas 
jurídicas a implementar pela entidade obrigada;

               .  Formação especializada nas prerrogativas e obriga-
ções da Lei do Whistleblowing, disponibilizada a todos 
os colaboradores da entidade obrigada, mas essencial 
para os membros com responsabilidade ao nível do 
cumprimento normativo e Conselho de Administração;

               .  Revisão anual do programa de denuncias de acordo 
com a legislação sobre denúncias de irregularidades 
e auditoria ao processo de implementação;

               .  Relatórios de queixa detalhados e análise de risco;

               .  Aconselhamento jurídico trimestral, relativamente às 
queixas dos denunciantes recebidas através da pla-
taforma.
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Visor.ai

Gianluca Pereyra

gpereyra@visor.ai

RSA-LP

Pedro Gonçalves Paes

pedropaes@rsa-lp.com

João Luz Soares

joaosoares@rsa-lp.com

Tiago Marcelino Marques

tiagomarques@rsa-lp.com

Focada nos novos desafios 
da era pós-digital e assu-
mindo as tecnologias como 
uma prioridade estratégica, 
a RSA-LP acredita que o 
próximo diferencial compe-
titivo está nas pessoas, na 
sua formação e qualidade, 
desenvolvendo soluções 
profissionais criativas,
baseadas em valores como 
a confiança, a experiência
e a partilha.
Encabeçando a RSA-LP,
a RSA – Raposo Subtil
e Associados, é uma 
sociedade de advogados, 
Portuguesa, que conta com 
a equipa de mais de 60 
advogados, afirmando a 
sua ambição num modelo 
de advocacia global, com 
uma experiência expressiva 
no mercado internacional. 
Esta agilidade competitiva 
provém da sua liderança em 
operações e litígios comple-
xos e da compreensão dos 
modelos de negócio, numa 
diversidade de temáticas
e em diferentes jurisdições.
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A Visor.ai é uma
tecnológica que trabalha 
com grandes empresas 
nacionais e internacionais, 
tais como o Millennium BCP, 
Grupo Generali, Fidelidade, 
entre outros, para automati-
zar e otimizar o seu
Customer Service, através 
de soluções
com Inteligência Artificial. 
A nossa plataforma
cloud-based foi desenvol-
vida para que os nossos 
clientes possam autonoma-
mente, de forma simples 
e intuitiva, personalizar, 
atualizar toda a informação 
contida nas suas soluções. 
Ademais, é possível ter 
acesso a toda uma gama
de métricas
de desempenho,
que possibilita
a melhoria da capacidade 
de resposta da solução
e a sua eficiência.


