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Apresentação de Denúncia Externa 

 

O Canal de Denúncia Externa destina-se à apresentação de denúncias junto da Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo 

do Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações. 
  

Considera-se denunciante a pessoa singular que denuncie uma infração com fundamento em informações obtidas no 
âmbito da sua atividade profissional, independentemente da natureza desta atividade e do setor em que é exercida. 

Podem, assim, ser considerados/as denunciantes, nomeadamente: 

1. Trabalhadores/as do setor privado, social ou público; 
2. Prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como quaisquer pessoas que atuem 

sob a sua supervisão e direção; 
3. Titulares de participações sociais e pessoas pertencentes a órgãos de administração ou de gestão ou a órgãos 

fiscais ou de supervisão de pessoas coletivas, incluindo membros não executivos; 
4. Voluntários/as e estagiários/as, remunerados/as ou não remunerados/as. 

  
Ao abrigo do Regime do Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações, pode denunciar qualquer ato ou 

omissão contrária a regras nacionais ou da União Europeia, incluindo as que prevejam crimes ou contraordenações 

referentes aos seguintes domínios: 
 Contratação pública; 

 Serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do 

terrorismo; 

 Segurança e conformidade dos produtos; 

 Segurança dos transportes; 
 Segurança dos alimentos para consumo humano ou animal; 

 Saúde e bem-estar humano ou animal; 

 Proteção do ambiente; 

 Saúde pública; 

 Defesa do consumidor; 

 Proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de informação; 

 Ato ou omissão contrária e lesiva dos interesses financeiros da União Europeia a que se refere o artigo 325.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE); 

 Ato ou omissão contrária às regras do mercado interno a que se refere o n.º 2 do artigo 26.º do TFUE, incluindo 

as regras de concorrência e auxílios estatais, bem como as regras de fiscalidade societária; 
 Criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada, bem como os crimes previstos no n.º 1 do 

artigo 1.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e 

económico-financeira. 
  

Se é trabalhador/a da Câmara Municipal de Palmela, deve apresentar as suas denúncias ou participações no Canal de 
Denúncia Interna disponível para esse efeito (Aqui), podendo apenas utilizar o Canal de Denúncia Externa quando: i) 

tiver motivos razoáveis para crer que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível interno ou 
que existe risco de retaliação; ii) tiver inicialmente apresentado uma denúncia interna sem que lhe tenham sido 

comunicadas, no prazo máximo de 3 meses a contar da data de apresentação, as medidas previstas ou adotadas na 

sequência da denúncia; ou iii) a infração constitua crime ou contraordenação punível com coima superior a 50.000€. 
  

Aqui pode denunciar de forma segura e confidencial infrações previstas no Regime Geral de Proteção de Denunciantes 
de Infrações. 

 
No prazo de sete dias após o preenchimento e submissão deste formulário, irá receber uma notificação desta Entidade. 

Esta notificação será efetuada através do canal que referir como preferencial para contacto. Caso tenha optado pelo 
anonimato, este será garantido em todo o tratamento da informação, sendo que o contacto indicado será importante 

para qualquer esclarecimento ou informação adicional a solicitar. 

 
Todas as restantes comunicações deverão ser efetuadas através do endereço eletrónico de contacto 
denunciasexternas@cm-palmela.pt. 

 

 
 

 

mailto:denunciasexternas@cm-palmela.pt
http://intranet/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=28113&WMCMMP=WMCMMP31120&direct_id=598655


 

 
 

  

Requerente / Técnico/a 
   

 Data ___/___/___  
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1. Em que domínio se insere o ato que pretende denunciar? 

 

 Contratação pública 

 Serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento 
do terrorismo; 

 Segurança e conformidade dos produtos; 

 Segurança dos transportes; 

 Segurança dos alimentos para consumo humano ou animal; 

 Saúde e bem-estar humano ou animal; 

 Proteção do ambiente; 

 Saúde pública; 

 Defesa do consumidor; 

 Proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de informação; 

 Ato ou omissão contrária e lesiva dos interesses financeiros da União Europeia a que se refere o artigo 325.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE); 

 Ato ou omissão contrária às regras do mercado interno a que se refere o n.º 2 do artigo 26.º do TFUE, 
incluindo as regras de concorrência e auxílios estatais, bem como as regras de fiscalidade societária; 

 Criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada, bem como os crimes previstos no n.º 
1 do artigo 1.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade 

organizada e económico-financeira. 

 

2. Que Ato pretende denunciar? 

 

 

 
 

 

3. Eventuais suspeitos/as 

 
 

 
 

 

4. Como tomou conhecimento do Ato? 

 
 

 

 

 



 

 
 

  

Requerente / Técnico/a 
   

 Data ___/___/___  
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5. Identifique quando terá ocorrido (data ou intervalo de tempo): 

 

 

 
 

 

6. Identificação 

 

Nome (facultativo)       

Contacto telefónico (facultativo)       

Endereço eletrónico       

Denúncia anónima?  Sim   Não 

 Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado1. 

(O/A denunciante poderá vir a ser contactado pelo responsável pelo Processo de Gestão de Denúncias para 

efeitos de obtenção de informação complementar ou esclarecimento necessários ao tratamento da denúncia, 

sendo, por esse motivo, aconselhável, mesmo nos casos em que o anonimato seja requerido, a disponibilização 

de endereço de correio eletrónico por parte do/a denunciante. O anonimato desde que requerido será 

respeitado em todo o tratamento da denúncia ao abrigo do RGPDI. 

 

 

 

Informação sobre o tratamento de dados pessoais e direito dos/das titulares 

O destinatário dos dados pessoais recolhidos através deste formulário é o responsável pelo tratamento de 

denúncias designado pelo Município. O responsável pelo tratamento dos dados pessoais submetidos é o 

Município de Palmela contactável através do email atendimento@cm-palmela.pt ou pelo telefone 212336666, 

que designou um Encarregado de Proteção de Dados contactável através do email protecaodados@cm-

palmela.pt . As finalidades e a licitude do tratamento são o cumprimento da legislação em vigor em matéria de 

proteção de denunciantes e prevenção de corrupção. O prazo de conservação é o necessário à finalidade de 

tratamento acrescido do prazo de arquivo previsto na citada legislação. Os/As titulares dos dados pessoais têm 

os direitos, nos termos e condições definidos legalmente de solicitar acesso aos dados pessoais, a retificação, o 

apagamento, a limitação do tratamento e de se opor ao tratamento. Têm ainda o direito de apresentar 

reclamação à autoridade de controlo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Poderá exercer os seus direitos 

mediante contacto com o Município ou com o Encarregado de Proteção de Dados. Para mais informações poderá 

consultar a nossa política de privacidade no site municipal: http://www.cm-palmela.pt 

 

 

 

 

                                                           
1 Conforme previsto no n.º 1 do artigo 63.º do Código de Procedimento Administrativo. 

*

* Obrigatório

Nota: Caso não consiga submeter o formulário, transfira-o e envie para o endereço eletrónico denunciasexternas@cm-palmela.pt
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