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1. Objetivo 

 

O presente código de boa conduta pretende definir uma política ativa de prevenção e 

combate ao assédio no trabalho, conforme prevê o artº127º, nº1 al. k), da Lei nº 7/2009, de 

12/02/2009, com a redacção dada pela Lei nº 73/2017, de 16 de Agosto. 

Para além do cumprimento de uma imposição legal a difusão do presente documento 

pretende ser um incentivo à promoção de ambientes de trabalho respeitadores e seguros, 

livres de discriminação e assédio de qualquer natureza. 

Pretende-se, ainda, a contribuição para um relacionamento correto e uma conduta 

cordial entre todos, para o respeito do valor inerente a cada indivíduo independentemente do 

seu género, estado civil, formação, deficiência física ou mental, nacionalidade, raça, religião, 

orientação sexual, convicção ou filiação política ou sindical.  

Reitera-se a reprovação, censura e proibição expressa de todos os comportamentos 

violentos, persecutórios e de assédio nos locais de trabalho da comarca, garantindo a sanção 

das infracções. 

“É proibida a prática de assédio (nº1, do artº29º). 

A prática de assédio confere à vítima o direito de indemnização, aplicando-se o 

disposto no artigo anterior (nº4, do artº 29º). 

A prática de assédio constitui contraordenação muito grave, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade penal prevista nos termos da lei (nº5, do artº29º).” 

A al. l), do nº1, do artº127º, da referida lei determina, ainda, a instauração de 

“procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de alegadas situações de assédio no 

trabalho”. 

 

2. Campo de aplicação 

Aplica-se a todos os funcionários, magistrados judiciais e magistrados do ministério 

público da Comarca do Porto. 

 

3. Legislação Aplicável 

Artº28º, 29º e artº127º, nº1, als. k) e l) e nº7,  da Lei nº 7/2009, de 12/02/2009, com a 

redacção dada pela Lei nº 73/2017, de 16 de Agosto. 
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I 

DEFINIÇÕES 

 

1. O que é o assédio no local de trabalho? 

Conforme define o nº2, do artº29º da Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro ”Entende-se por 

assédio o comportamento indesejado, nomeadamente, o baseado em fator de discriminação, 

praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação 

profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua 

dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 

desestabilizador.” 

É, pois, todo o comportamento abusivo (gesto, palavra, atitude), contínuo, que visa 

afetar a dignidade da pessoa, criando ambientes hostis, humilhantes e destabilizadores, 

afetanto a integridade física ou psíquica. 
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1.1. Assédio Moral 

“Consiste em ataques verbais de conteúdo ofensivo e 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.”1 

 

 

 

     

 

1.2. Assédio Sexual 

Compreende-se como assédio sexual quando os “comportamentos indesejados de 

natureza verbal ou física, revestirem carácter sexual (convites de teor sexual, envio de 

mensagens de teor sexual, tentativa de contacto físico constrangedor, chantagem para 

obtenção de emprego ou progressão laboral em troca de favores sexuais, gestos obscenos, 

etc.).”1 
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2. Classificação de uma situação como assédio 

 

2.1.  O assédio pressupõe, frequentemente, um conjunto encadeado de atos e condutas, 

que ocorrem de forma reiterada. É um processo e não um fenómeno isolado. 

Poderá ser crime se for um ato isolado mas não é considerada uma situação de 

assédio. 

2.2.  Tem por objectivo atingir a dignidade da vítima e a deterioração da sua integridade 

moral e física, com o objectivo de diminuir a sua capacidade de resistência 

relativamente a algo que não deseja, levando-a a ceder. 

2.3.  “É um aproveitamento da debilidade ou fragilidade da vítima ou da sua posição 

profissional hierarquicamente inferior ou da precaridade do respectivo vínculo laboral 

e da necessidade da manutenção deste para conseguir garantir a subsistência;”1 

2.4. “Pode existir intenção do agressor em se livrar da vítima, resultante de um 

comportamento sistemático.”1 

 

 

3. Exemplos de atos e comportamentos susceptíveis de serem classificados como 

assédio no trabalho 

 

3.1.  Assédio Moral 

“- Desvalorizar sistematicamente o trabalho de colegas ou subordinados hierárquicos; 

- Promover o isolamento social de colegas de trabalho ou de subordinados;  

- Ridicularizar, de forma direta ou indireta, uma característica física ou psicológica de 

colegas de trabalho ou de subordinados; 

  - Fazer recorrentes ameaças de despedimento; 

- 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(à) trabalhador(a) – falta de 

ocupação efetiva; 
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- 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(as), 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, públicas ou privadas, sendo no entanto o conteúdo dessas informações 

facultado aos demais trabalhadores e trabalhadoras; 

- Divulgar, sistematicamente, rumores e comentários maliciosos ou críticas 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(a) ou colega de trabalho tem 

problemas mentais ou familiares; 

- Transferir o(a) trabalhador(a) de sector com a clara intenção de promover o seu 

isolamento; 

- Falar, sistematicamente, aos gritos, de forma a intimidar; 

- Marcar o número de vezes e contar o tempo que o trabalhador(a) demora na casa de 

banho; 

- Fazer brincadeiras frequentes com conteúdo ofensivo referentes ao género, raça, 

opção sexual ou religiosa, deficiências físicas, problemas de saúde, de outros(as) colegas ou 

subordinados(as); 

- Comentar, sistematicamente, a vida pessoal de outrem; 

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

destinatário/a da conduta o seu descontrolo.” 
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3.2. Assédio sexual 

“- Repetir, sistematicamente, observações sugestivas, fúteis, piadas ou comentários 

sobre a aparência ou condição sexual; 

 - Enviar reiteradamente desenhos animados, desenho, fotografias ou imagens de 

internet, indesejados e de teor sexual; 

  - Realizar telefonemas, enviar cartas, sms ou e-mails indesejados e de teor sexual; 

 - Promover o contacto físico intencional e não solicitado, ou excessivo, ou provocar 

abordagens físicas desnecessárias; 

 - Enviar convites persistentes para participação em programas sociais ou lúdicos, 

quando a pessoa visada deixou claro que o convite é indesejado; 

 - Apresentar convites e pedidos de favores sexuais associados a promessa de 

obtenção de emprego ou melhoria das condições de trabalho, estabilidade no emprego ou na 

carreira profissional, podendo esta relação ser expressa e direta ou insinuada.” 

- Gracejos grosseiros sobre a sexualidade ou a aparência; 

- Ruídos de conotação grosseira (assobios, por exemplo); 

- Boatos e rumores sobre a sexualidade ou a aparência física. A vítima pode ouvir 

outras a falarem de si de modo marcadamente sexual; 

- Gestos e comportamentos sexuais (sem contacto físico), olhares fixos incomodativos, 

perseguições, invenção de pretextos para criar proximidade; 
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4. Situações que não devem ser confundidas com assédio 

 

 

 

Nem todas as situações de conflito existentes nos locais de trabalho constituem 

assédio. 

A diferença fundamental entre conflito laboral e assédio é a intencionalidade e a 

persistência do comportamento. 

“Por detrás de qualquer atitude de assédio existe sempre um comportamento 

indesejado, praticado com o objetivo ou o efeito de afetar a dignidade da pessoa ou criar um 

ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador, podendo, em 

última análise, existir a intenção de o(a) agressor(a) em se livrar da vítima, resultante de um 

comportamento sistemático, o que não acontece no mero conflito ou perante uma atuação 

impulsiva, independentemente do mal-estar que possa causar e da infração que possa 

representar (quer disciplinar, quer penal ou laboral).”1 

 

Não constitui assédio moral: 

“ - O conflito laboral pontual; 

 - As decisões legítimas advenientes da organização de trabalho, desde que conformes 

ao contrato de trabalho; 

- As agressões ocasionais, quer físicas quer verbais (as quais podendo constituir crime, 

não traduzem, pelo facto de não terem carácter repetitivo, situações de assédio); 

- O legítimo exercício do poder hierárquico e disciplinar (exemplo: avaliação de 

desempenho, instauração de um processo disciplinar, etc.); 

- A pressão decorrente do exercício de cargos de alta responsabilidade.”1 
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Não constitui assédio sexual: 

“ - A aproximação romântica entre colegas ou envolvendo superiores hierárquicos, 

livremente recíproca ou que não seja indesejada e repelida; 

- Os elogios ocasionais.”1 

 

5. Quem pode ser vítima de assédio? 

Qualquer pessoa, em qualquer tipo de posto de trabalho, pode ser vítima de assédio 

moral ou sexual. 

 

6. Quem pode praticar assédio? 

“Todas as pessoas, mulher ou homem, que tenham acesso ao local de trabalho: 

- Superiores hierárquicos, diretos e indiretos; 

- Colegas de trabalho; 

- Prestadores(as) de serviços;”1 

- Utentes. 

 

7. Circunstâncias que podem potenciar situações de assédio moral ou sexual 

“- Cultura organizacional que não sanciona os comportamentos intimidativos; 

- Transformações súbitas ao nível da organização; 

- Insegurança no emprego; 

- Relações insatisfatórias entre colegas e entre colegas e as chefias; 

- Exigências de trabalho excessivas; 

- Conflitos ao nível das funções desempenhadas; 

- Comportamentos discriminatórios e intolerância; 

- Problemas pessoais e consumo de droga ou álcool.”1 
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8. Consequências do assédio 

No que refere aos trabalhadores, o assédio leva à diminuição da eficiência laboral, 

stresse pós-traumático, perda de autoestima, ansiedade, depressão, apatia, irritabilidade, 

perturbações da memória, perturbações do sono e problemas digestivos, podendo até 

conduzir ao suicídio. 

Relativamente à entidade empregadora, assiste-se ao aumento dos custos resultantes 

do aumento do absentismo, da redução abrupta de produtividade e de maiores taxas de 

rotatividade de pessoal. 
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II 

 Medidas de prevenção e combate a situações de assédio nos locais de trabalho 

 

 - Divulgação a todos os funcionários, magistrados judiciais e do ministério público do 

presente código de boa conduta; 

 - Avaliação dos riscos psicossociais, de forma a ser conhecida a realidade da comarca e 

assim desenvolver as medidas adequadas; 

  - Formação/sensibilização ao nível da gestão de conflitos reforçando as competências 

de todos os envolvidos; 

 - Criação de mecanismos internos de comunicação de irregularidades e procedimentos 

formais de queixa, assegurando que os mesmos observam as normas legais, designadamente 

em matéria de confidencialidade, do processo de tratamento da informação e da inexistência 

de represálias sobre os participantes; 

 - Proibição nos locais de trabalho de quaisquer calendários, literatura, posters ou 

outros com conteúdos de natureza sexual; 

 - Proibição do acesso a sites pornográficos ou utilização inapropriada de correio 

electrónico para envio de mensagens ou conteúdos de cariz sexual; 
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III 

COMO PROCEDER EM CASO DE ASSÉDIO? 

 

A situação de assédio deverá ser reportada ao Magistrado do Ministério Público do 

Núcleo/Município do trabalhador em causa. 

 Deverá assumir-se o compromisso de garantir a inexistência de represálias sobre os 

queixosos, bem como, a confidencialidade da situação reportada. 

 

IV 

GARANTIAS 

  - É garantida a reserva de confidencialidade relativamente à denúncia formulada 

  - É garantida a tramitação célere do processo de averiguação da conduta alvo de 

denúncia; 

  - É garantida a instauração de processo disciplinar sempre que haja conhecimento de 

alegadas situações de assédio no trabalho (al. l), nº1, artº 127º, do Código do Trabalho; 

- O denunciante e as testemunhas por si indicadas não podem ser sancionados 

disciplinarmente, a menos que atuem com dolo, com base em declarações ou factos 

constantes dos autos de processo, judicial ou contraordenacional, desencadeado por assédio 

até decisão final, transitada em julgado, sem prejuízo do exercício do direito ao contraditório 

(nº6, do artº29º, do Código de Trabalho) 

  - É reconhecido que o assédio moral desde que clinicamente comprovado, pode 

constituir doença profissional; 

  - A prática de assédio confere à vítima o direito de indemnização; 

  - Presume-se abusivo o despedimento ou outra sanção aplicada alegadamente para 

punir uma infracção, quando tenha lugar até um ano após a denúncia ou outra forma de 

exercício de direitos relativos a assédio (al. b), do nº 2, do artº331º do Código do Trabalho). 
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             DIGA 

       

AO ASSÉDIO! 

 

 

 

 

Para consulta: 

 

https://www.slideshare.net/JooGretzitz/preveno-ao-assdio-moral-e-sexual-no-trabalho-

35494962 

http://lge.ces.uc.pt/files/LGE_violencia_trabalho.pdf 

 

 

1Adaptado de CITE (2013) 

 

     


