
 

 

 

FORMULÁRIO DE DENÚNCIA 

CERCIOEIRAS Mod. C09i-035/Rev. A               1 de 2 

 

1. Âmbito - Participação de denúncia relativa a: (campo obrigatório) 

 

 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 

 Proteção do ambiente 

 Proteção contra radiações e segurança nuclear 

 Segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar 
animal 

 Saúde pública 

 Defesa do consumidor 
 Proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de 

informação 

 

 

2. Relação com a CERCIOEIRAS: (campo obrigatório) 

 Colaborador 

 Ex-colaborador 

 Fornecedor/prestador de serviços 

 Membro de Órgãos Sociais 

 Voluntários e estagiários, remunerados ou não remunerados. 
 

 

3. Dados do denunciante (campos de preenchimento facultativo. A denúncia pode ser anónima) 

Nome ____________________________________________________________________ 

Morada ___________________________________________________________________ 

Código postal ____________-_________ Localidade_______________________________ 

Telemóvel/telefone __________________ Email __________________________________ 

 

 

4. Descrição de denúncia (campos obrigatórios*) 

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 
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Quem pretende 

denunciar?* 

Identificação do infrator 

 

Quando ocorreu a infração?*  

Como 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) 

 

 

 

5. Anexo(s) que junta à sua denúncia 

É importante que a denúncia seja suportada por informação e elementos de prova objetivos. Identifique 

o(s) anexo(s) que junta à sua denúncia.  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

 

Tomada de conhecimento 

 Está a apresentar uma denúncia que será tratada em consonância com a Lei n.º 93/2021, de 20 
de dezembro. 

 Para mais informações sobre as práticas de privacidade da CERCIOEIRAS, consulte o nosso site 

em https://www.cercioeiras.pt/pt/documentos/politica-de-privacidade-da-cercioeiras ou envie um 

email para rgpd@cercioeiras.pt. 

 

Assinatura (campo de preenchimento facultativo) 

__________________________________________________   Data _____/______/20____ 

 
Nota 
Depois de preenchido, este impresso e respetivos anexos, deverão ser enviado para a seguinte 
morada:  
Canal de Denúncias da CERCIOEIRAS  
Rua 7 de junho nº 57, 2730-174 Barcarena 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/93-2021-176147929
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/93-2021-176147929
https://www.cercioeiras.pt/pt/documentos/politica-de-privacidade-da-cercioeiras
mailto:rgpd@cercioeiras.pt

