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PARTICIPAÇÃO DE IRREGULARIDADE/DENÚNCIA 
 
DEFINIÇÃO DA IRREGULARIDADE/DENÚNCIA: 

 Contratação 

 Segurança e conformidade de serviços 

 Infração legal 

 Infração aos códigos de conduta ou de ética da organização  

 Negligência grosseira 

 Crimes de corrupção e infrações conexas ou conflito de interesses 

 Falhas na segurança da rede e nos sistemas de informação 

 Ações ou omissões que resultem em danos ou risco de danos aos direitos humanos 

 Ações ou omissões que resultem em danos ou risco de danos ao ambiente, à saúde pública ou à segurança 

 Outro: 

 
DADOS DO DENUNCIANTE 

NOME  
MORADA  
FREGUESIA  CODIGO POSTAL         -          
TELF/TELM  E-MAIL  
Obs: Campos de preenchimento facultativo. A denúncia pode ser anónima. 

 
DESCRIÇÃO DA DENÚNCIA 

Obs: A descrição da denúncia deverá ser o mais rigorosa e exaustiva possível. Preencha a informação aplicável à situação em causa. 

O que pretende 
denunciar? 
Descrição do facto 

 

Quem pretende 
denunciar? 
Identificação do infrator 

 

Quando ocorreu a 
infração? 

 

Outras informações que 
considere relevantes 
(ex: valor em causa, motivo da 
infração, número de vezes em 
que a infração ocorreu, entre 
outras) 

 

 
ELEMENTOS QUE JUNTA À SUA DENÚNCIA 

Obs: É importante que a denúncia seja suportada por informação e elementos de prova objetivos. Identifique os elementos que junta à sua denúncia. 

 1. Elementos apresentados: 

 1.1 

 1.2 

 1.3 

 1.4 

 1.5 

 
NÚMERO TOTAL DE ANEXOS: 

 
TOMA CONHECIMENTO 

1.Está a apresentar uma denúncia que será tratada em consonância com a legislação em vigor. 
2.Para mais informações sobre as práticas de privacidade da empresa Helenos, consulte a nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE, DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU DENÚNCIAS no nosso site em https://www.helenos.com.pt/politica-de-privacidade/ ou 
envie um email para encarregado-dados@helenos.com.pt. 

 
Data:      /      /                       Assinatura: 

 
NOTAS 

Este formulário deverá ser remetido para o endereço de e-mail encarregado-dados@helenos.com.pt ou em envelope fechado com menção exterior 
“Contém informação de carater confidencial”, dirigido ao Encarregado de Proteção de Dados, para a morada: Travessa da Rua do Viso, nº. 2 Cave 
Esquerda, 3080-175 Figueira da Foz. 
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