Exemplo de formulário denúncias
internas
Este template é apenas ilustrativo, servindo apenas para inspiração. Recomendamos a
criação de um formulário de acordo com os processos da sua empresa.
A ARTSOFT não se responsabiliza pela utilização do exemplo aqui apresentado.
Este é um canal seguro de comunicação com a ABC, Lda. para envio de denúncias sobre
atos ou ações em desconformidade com nossos princípios e com o Código de Conduta e/ou
legislação vigente.
Preenchendo o formulário de forma detalhada e utilizando da boa-fé no momento de relatar
o ocorrido, auxiliará a Equipe de Compliance/Recursos Humanos no processo de
investigação. A ABC, Lda. assume o compromisso de sigilo, seriedade e cautela quanto a
possíveis denúncias de desrespeito as diretrizes éticas constantes no Código de Conduta
e/ou legislação vigente, bem como o compromisso de investigar o fato informado e não
retaliar ou adotar quaisquer medidas coercitivas contra o colaborador ou terceiro que fizer a
comunicação de boa-fé.
Nota: Se não preencha os dados pessoais, não existirá forma de acompanhar o tratamento
da denúncia.
Apenas lembre-se, dúvidas e reclamações sobre nossos produtos ou questões
*comerciais
Obrigatóriadevem ser encaminhadas através do email clientes@clientes.teste.pt

1. Nome

2. Email

3. Telefone/Telemóvel

4. Relação com [nome da empresa] *
Colaborador
Prestador de Serviço
Outro

5. Tipo de Ocorrência *
Contratação pública
Segurança dos transportes
Uso indevido de informação
Favorecimento ou conflito de interesse
Pagamento, recebimento ou desvio de recursos de forma imprópria
Fraude Fiscal
Proteção do ambiente
Segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bemestar anima
Saúde pública
Defesa do consumido
Proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas
de informação
Outro

6. Nas seguintes perguntas, descreve a situação que deseja relatar.
Lembre-se de fornecer o máximo de detalhes possível, para que a análise
do caso ocorra de forma rápida. Sempre que possível, anexar dados e
fatos que comprovem o conteúdo do relato. *
O que aconteceu?

7. Dados das pessoas envolvidas: *
Nome e Apelidos:

8. Data aproximada dos acontecimentos descritos *

9. Os acontecimentos descritos afetam, ou podem afetar, terceiros? *
Sim
Não

10. Em caso afirmativo, indique quem:

11. Informações adicionais

12. Evidências dos acontecimentos
Carregar ficheiro
Número limite de ficheiros: 1 Limite de tamanho individual para ficheiros: 10MB Tipos
de ficheiro permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagem, Vídeo, Áudio

13. Confirmo que: *
A presente comunicação foi feita de boa fé e que salvo erro ou omissão
involuntária, os dados presentes neste formulário são corretos.

Este conteúdo não foi criado nem é aprovado pela Microsoft. Os dados que submeter serão enviados para o
proprietário do formulário.
Microsoft Forms

