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ARTIGO PRELIMINAR  
 
O presente documento aplica-se à seguinte entidade: Gaspar & Costa, Lda 
 
1. CANAL DE DENÚNCIA INTERNA 
 
Através do canal de denúncia interna pode denunciar, de forma simples e segura, questões relacionadas 
com má conduta ou suspeita de má conduta praticadas por qualquer colaborador ou representante da 
GASPAR & COSTA LDA e que afetem a organização ou os envolvidos. 
 
Este canal não deve ser utilizado para, conscientemente, apresentar falsas denúncias.  
 
Ao apresentar a denúncia, escrita ou verbal, pode optar por se identificar ou fazê-lo de forma anónima.  
 
É garantida a confidencialidade e sigilo no tratamento da denúncia, assegurando-se a proteção do 
denunciante e da pessoa visada, nos termos da lei.  
 

A denúncia pode ter por objeto infrações cometidas, que estejam a ser cometidas ou cujo 
cometimento se possa razoavelmente prever, bem como tentativas de ocultação de tais infrações. 
 
Pode utilizar este canal para denunciar atos de corrupção e infrações conexas, nomeadamente:  

 O ato ou omissão contrário às regras de acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício, de contratação pública, de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo, de proteção do ambiente, de privacidade e dos dados pessoais 
e segurança da rede e dos sistemas de informação, de concorrência;  

 Situações de fraude;  
 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.  

Poderá, ainda, denunciar situações que configurem violação de direitos humanos e regras laborais, 
irregularidades graves relacionadas com a administração, o sistema de organização contabilística da 
GASPAR & COSTA, LDA. 
 
É considerada denunciante a pessoa singular que denuncie uma infração com fundamento em 
informações obtidas no âmbito da sua atividade profissional, nomeadamente: 

 Os trabalhadores da GASPAR & COSTA LDA; 
 Os prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como 

quaisquer pessoas que atuem sob a sua supervisão e direção da GASPAR & COSTA LDA; 
 Os titulares de participações sociais e as pessoas pertencentes a órgãos de administração ou 

de gestão ou a órgãos fiscais ou de supervisão de pessoas coletivas, incluindo membros não 
executivos da GASPAR & COSTA LDA; 

 Voluntários e estagiários, remunerados ou não remunerados, da GASPAR & COSTA LDA. 
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Não obsta à consideração de denunciante a circunstância de a infração ter por fundamento 
informações obtidas numa relação profissional entretanto cessada, bem como durante o processo 
de recrutamento ou durante outra fase de negociação pré-contratual de uma relação profissional 
constituída ou não constituída. 
 
Ao apresentar a denúncia, o denunciante pode optar por se identificar ou fazê-lo de forma 
anónima.  
 
Ao denunciante e à pessoa visada na denúncia é garantida a proteção conferida pela Lei  n.º 
93/2021, de 20 de dezembro.  
 
2. CANAIS DE DENÚNCIA EXTERNA 
 
Nos termos da lei, só poderá recorrer a canais de denúncia externa quando:  

1. Não exista canal de denúncia interna (*);  
2. Tenha motivos razoáveis para crer que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou 

resolvida a nível interno ou que existe risco de retaliação;  
3. Tenha inicialmente apresentado uma denúncia interna sem que lhe tenham sido 

comunicadas as medidas previstas ou adotadas na sequência da denúncia no prazo máximo 
de três meses a contar da data de receção da denúncia; ou  

4. A infração constitua crime ou contraordenação punível com coima superior a 50 000 €.   

As denúncias externas são apresentadas à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões. Se a infração respeitar a crime ou a contraordenação, as denúncias externas podem 
sempre ser apresentadas através dos canais de denúncia externa do Ministério Público ou dos 
órgãos de polícia criminal, quanto ao crime, e à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões, quanto à contraordenação. 
 
Os canais de denúncia externa permitem a apresentação de denúncias por escrito e ou verbalmente 
(por telefone ou através de outros sistemas de mensagem de voz e, a pedido do denunciante, em 
reunião presencial), anónimas ou com identificação do denunciante.  
 
Sem prejuízo das disposições próprias do processo penal e contraordenacional, as denúncias são 
arquivadas, não havendo lugar ao respetivo seguimento, quando as autoridades competentes, 
mediante decisão fundamentada a notificar ao denunciante, considerem que:  

1. A infração denunciada é de gravidade diminuta, insignificante ou manifestamente 
irrelevante;  

2. A denúncia é repetida e não contém novos elementos de facto ou de direito que justifiquem 
um seguimento diferente do que foi dado relativamente à primeira denúncia; ou  

3. A denúncia é anónima e dela não se retiram indícios de infração. 

(*) Para efeitos da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, informamos que o canal de denúncia da  
GASPAR & COSTA é considerado um canal de denúncia interna.  
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3. CONTACTOS PARA OS EFEITOS DE APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA INTERNA  
 
A Gaspar & Costa Lda coloca à disposição dos trabalhadores e colaboradores, seus clientes, 
tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, quer ainda qualquer pessoa 
que manifeste legitimo interesse na denúncia, os seguintes meios para apresentação de denúncia:  

 
a) Carta:  
- Gaspar & Costa, Lda  
- Av. Vitor Gallo 98, 2430-130  MARINHA GRANDE 
- A/C: Responsável pelo Tratamento de Denúncias (RDT) 
 
b) Email: denuncias@gasparcosta.pt 
 
c) Fax : 244244749 
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