
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PROIBIÇÃO DO ASSÉDIO NO LOCAL DE TRABALHO/ DEVERES DO EMPREGADOR 

No âmbito da proibição do assédio no local de trabalho surgem dois novos deveres para o 

empregador constituindo o seu incumprimento uma contraordenação grave: 

 Dever de adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no 

trabalho, sempre que a empresa tenha sete ou mais trabalhadores. 

Esta informação poderá constar nomeadamente de um documento próprio sobre esta 

matéria, do documento escrito entregue pela entidade patronal ao trabalhador onde 

consta a informação sobre os aspetos relevantes do contrato de trabalho, do contrato de 

trabalho, do documento de avaliação de riscos ou mesmo ser afixada no local de 

trabalho; 

  Dever de instaurar procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de 

alegadas situações de assédio no trabalho. 

Relembra-se o seguinte: 

 O Código do Trabalho proíbe explicitamente a prática de assédio constituindo 

contraordenação muito grave, sem prejuízo da eventual responsabilidade penal, a violação 

desta norma;  

 A prática do assédio confere à vítima o direito a ser indemnizada por danos por danos 

patrimoniais e não patrimoniais e o direito a rescindir o contrato de trabalho com justa 

causa. 

 

Importa informar que o assédio é um comportamento indesejado (gesto, palavra, atitude, 

etc.) praticado com algum grau de reiteração e tendo como objetivo afetar a dignidade da 

pessoa ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 

desestabilizador. 

O assédio é moral quando consistir em ataques verbais de conteúdo ofensivo ou humilhante e 

físicos, ou em atos mais subtis, podendo abranger a violência física e/ou psicológica visando 

diminuir a autoestima da vítima e, em última análise a sua desvinculação ao posto de trabalho.  

O Assédio é sexual quando os comportamentos indesejados, de natureza verbal ou física, 

revestirem caráter sexual. 

Revestem caracter de assédio moral as seguintes situações: 

 Estabelecer sistematicamente metas e objetivos impossíveis de atingir ou estabelecer 

prazos inexequíveis;  

 Atribuir sistematicamente funções estranhas ou desadequadas à categoria profissional; 

 Não atribuir sistematicamente quaisquer funções ao trabalhador – falta de ocupação 

efetiva; 

 Apropriar-se sistematicamente de ideias, propostas, projetos e trabalhos de colegas ou de 

subordinados sem identificar o autor das mesmas; 

 Desprezar, ignorar ou humilhar colegas ou trabalhadores, forçando o seu isolamento face 

a outros colegas e superiores hierárquicos; 



 Sonegar sistematicamente informações necessárias ao desempenho das funções de outros 

colegas ou de subordinados ou relativas ao funcionamento das entidades empregadoras, 

sendo no entanto o conteúdo dessas informações facultado aos demais trabalhadores; 

 Divulgar sistematicamente rumores e comentários maliciosos ou criticas reiteradas sobre 

colegas de trabalho, subordinados ou superiores hierárquicos; 

 Dar sistematicamente instruções de trabalho confusas e imprecisas; 

 Pedir sistematicamente trabalhos urgentes sem necessidade; 

 Fazer sistematicamente críticas em público a colegas de trabalho, a subordinados ou a 

outros superiores hierárquicos; 

 Insinuar sistematicamente que o trabalhador ou colega de trabalho tem problemas 

mentais ou familiares; 

 Transferir o trabalhador de setor com clara intenção de promover o seu isolamento; 

 Falar sistematicamente aos gritos, de forma a intimidar as pessoas; 

 Marcar o número de vezes e contar o tempo que o trabalhador demora na casa de banho; 

 Fazer brincadeiras frequentes com conteúdo ofensivo referentes ao sexo, raça, opção 

sexual ou religiosa, deficiências físicas, problemas de saúde etc, de outros colegas ou 

subordinados; 

 Comentar sistematicamente a vida pessoal de outrem; 

 Criar sistematicamente situações objetivas de stresse, de molde a provocar no destinatário 

da conduta o seu descontrolo, etc. 

Revestem caracter de assédio sexual as seguintes situações: 

 Chantagem para obtenção de emprego ou progressão laboral em troca de favores sexuais; 

  Convites de teor sexual; 

  Envio de mensagens de teor sexual; 

 Tentativa de contacto físico constrangedor; 

 Gestos obscenos, etc. 

Entre os fatores que podem potenciar o êxito da luta contra o assédio no trabalho podem 

destacar-se: 

 O empenhamento conjunto da entidade empregadora e dos representantes dos 

trabalhadores e de todos os trabalhadores na criação de um ambiente de trabalho sem 

violência; 

 A produção conjunta com os representantes dos trabalhadores de documentos em que se 

refira expressamente que são proibidos e não serão tolerados quaisquer atos de assédio 

no local de trabalho; 

 A distribuição regular de informação sobre a política de prevenção de assédio nos locais de 

trabalho, a todo o pessoal de todas as categorias profissionais; 

 A promoção de ações de formação sobre prevenção de assédio no trabalho a todo o 

pessoal, incluindo as chefias; 

 A proibição no local de trabalho de quaisquer calendários, literatura, posters ou quaisquer 

materiais com conteúdos de natureza sexual; 



 O estabelecimento de regras proibitivas de acesso a sites pornográficos ou utilização 

inapropriada de correio eletrónico para envio de mensagens com conteúdos de natureza 

sexual; 

 A divulgação de informação sobre o que é assédio, quais as suas consequências e quais as 

sanções que pode implicar; 

 A indicação do local e do modo como as eventuais vítimas de assédio podem obter ajuda; 

 O compromisso de garantir a inexistência de represálias sobre os queixosos; 

 A criação de procedimentos formais de queixa sobre eventuais situações de assédio; 

 O fornecimento de informações sobre os serviços de aconselhamento e de apoio; 

 A criação de uma linha anónima dentro das organizações vocacionada para esta matéria; 

 O envolvimento dos serviços internos e externos de segurança e saúde no trabalho com o 

objetivo de prevenir e combater situações de assédio no trabalho; 

 A garantia de confidencialidade. 

 

Fontes: 

 Código do Trabalho; 

 CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

 

 


