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0. Enquadramento 

No plano nacional, a preocupação com a prevenção do assédio (moral e sexual) no trabalho materializa-

se através da Lei nº 73/2017, de 16 de agosto, que reforça o quadro legislativo para a prevenção da 

prática de assédio no trabalho por meio da alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 

7/2009, de 12 de Fevereiro, à sexta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 

em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e à quinta alteração ao Código de Processo do Trabalho, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de novembro. 

A preocupação com a prevenção do assédio no trabalho pode ser melhor compreendida tendo em 

consideração as consequências que produz a diferentes níveis:  

 Primeiro… O assédio é uma das manifestações de violência de género e de violência nas 

organizações. A violência de género refere-se a todas as situações em que a violência tem o 

género como base recorrendo-se a fatores de desvalor, subalternização e/ou destituição de 

poder de um género em relação e na relação com o outro (Torres et al, 2016). 

 Segundo… O assédio sexual e o assédio moral no local de trabalho enquanto formas de 

atentar contra a dignidade da pessoa humana trazem consequências negativas para a saúde 

física e mental da pessoa, bem como para o ambiente de trabalho. A prática expõe, 

habitualmente, as pessoas a situações de humilhação, constrangimento, intimidação, 

agressividade, ironia ou menosprezo, além de causar sofrimento psíquico ou físico, interferindo 

negativamente na vida profissional, social e pessoal do assediado ou da assediada.  

 Terceiro… A vítima de assédio moral e/ou sexual geralmente apresenta como mecanismos de 

defesa que se associam frequentemente à quebra de produtividade e de qualidade do trabalho, 

falta de motivação, isolamento social, assiduidade, faltas e baixas médicas.  

 Quarto… A humilhação reiterada que está implícita nas situações de assédio moral e/ou sexual 

interfere de modo direto na vida do/a trabalhador/a ou colaborar/a, comprometendo a sua 

identidade e relações afetivas e sociais, podendo ocasionar graves danos para a saúde física e 

mental, que podem culminar na incapacidade para o trabalho, desemprego ou mesmo em 

suicídio. 

O Assédio no local de trabalho, é um comportamento indesejado (gesto, palavra, atitude, etc.) 

praticado com algum grau de reiteração e tendo como objetivo ou o efeito de afetar a dignidade da 

pessoa ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador, sendo que, 

constitui: 

 Assédio 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; 

 Assédio sexual o comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou 

física, com o objetivo ou o efeito referido nos parágrafos anteriores.  

De acordo com disposto na alínea k) do nº 1 do artigo 127º em conjugação com o nº 4 do Artigo 24º do 

Código do Trabalho, o presente código tem como finalidade a prevenção e combate da prática de assédio 

moral e sexual no trabalho, contribuindo para que o local de trabalho seja reconhecido como um exemplo 

de integridade, responsabilidade e rigor, visando garantir a salvaguarda da integridade moral dos/as 

seus/as trabalhadores/ as ou colaboradores/as e assegurar o seu direito a condições de trabalho que 

respeitem a sua dignidade individual. 
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1. Âmbito de aplicação e princípios gerais 

 Aplica-se a todas as pessoas, singulares ou coletivas, que mantenham relações profissionais, 

comerciais ou outras com o Centro Social São Nuno de Santa Maria, mesmo que temporárias; 

 Aplica-se a todos os colaboradores, estagiários, voluntários e elementos da Direção; 

 Aplica-se a todas as relações no âmbito da atividade do Centro Social São Nuno de Santa Maria 

quer este se desenvolva no horário de trabalho normal ou fora dele, na sede, em filiais, e 

viagens de trabalho;  

 Aplica-se às relações no âmbito da atividade do Centro Social São Nuno de Santa Maria quer se 

realizem presencialmente ou através de tecnologias de informação e comunicação. 

 No exercício das suas atividades, funções e competências, as pessoas supra identificadas 

devem atuar tendo em vista a prossecução dos interesses do Centro Social São Nuno de Santa 

Maria, no respeito pelos princípios de não discriminação e de combate ao assédio no trabalho. 

2. Definição e clarificação do conceito – Assédio Sexual 

O assédio sexual é um conjunto de comportamentos indesejados, percecionados como abusivos de 

natureza física, verbal ou não verbal, podendo incluir tentativas de contacto físico perturbador, pedidos de 

favores sexuais com o objetivo ou efeito de obter vantagens, chantagem e mesmo uso de força ou 

estratégias de coação da vontade da outra pessoa. Geralmente são reiterados podendo também ser 

únicos e de carácter explícito e ameaçador. O assédio sexual, desmultiplicado em quatro dimensões 

pode ser caracterizado por:  

INSINUAÇÕES SEXUAIS 

 Piadas ou comentários sobre o seu aspeto que o tenham ofendido; 

 Piadas ou comentários ofensivos sobre o seu corpo; 

 Piadas ou comentários ofensivos de carácter sexual.  

ATENÇÃO SEXUAL NÃO DESEJADA 

 Convites para encontros indesejados; 

 Propostas explícitas e indesejadas de natureza sexual;   

 Propostas indesejadas de carácter sexual através de e-mail, SMS ou através de sites e redes 

sociais; 

 Telefonemas, cartas, SMS, e-mails ou imagens de carácter sexual ofensivos; 

 Olhares insinuantes; 

 Perguntas intrusivas e ofensivas acerca da vida privada. Contacto físico e agressão sexual. 

CONTACTO FÍSICO E AGRESSÃO SEXUAL 

 Contactos físicos não desejados (tocar, mexer, agarrar, apalpar, beijar ou tentar beijar); 

 Agressão ou tentativa de agressão sexual.  

 

ALICIAMENTO 

 Pedidos de favores sexuais associados a promessas de obtenção de emprego ou melhoria das 

condições de trabalho. 

 

NÃO CONSTITUI ASSÉDIO SEXUAL:   

 A aproximação romântica entre colegas ou envolvendo superiores hierárquicos, livremente 

recíproca, consentida, ou que não seja indesejada e repelida;  

 Os elogios ocasionais.  
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3. Definição e clarificação do conceito – Assédio Moral 

O assédio moral é um conjunto de comportamentos indesejados percecionados como abusivos, 

praticados de forma persistente e reiterada podendo consistir num ataque verbal com conteúdo ofensivo 

ou humilhante ou em atos subtis, que podem incluir violência psicológica ou física. Tem como objetivo 

diminuir a autoestima da/s pessoa/s alvo e, em última instância pôr em causa a sua ligação ao local de 

trabalho. As vítimas são envolvidas em situações perante as quais têm em geral dificuldade em defender-

se. Tal como o assédio sexual, o assédio moral pode ser operacionalizado em quatro dimensões:  

ISOLAMENTO SOCIAL 

 Terem promovido o seu isolamento ou falta de contacto em relação a colegas; 

 Terem promovido o seu isolamento ou falta de contacto com chefias. 

 

PERSEGUIÇÃO PROFISSIONAL 

 Definição de objetivos impossíveis de atingir; 

 Desvalorização sistemática do trabalho; 

 Funções desadequadas.  

 

INTIMIDAÇÃO 

 Ameaças sistemáticas de despedimento;  

 Ter sido alvo de situações de stress com o objetivo de provocar descontrolo.  

 

HUMILHAÇÃO PESSOAL  

 Ter sido humilhado devido a características físicas, psicológicas ou outras. 

 

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 caráter 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.  

 

4. Vítimas e Autores  

QUEM PODE SER VÍTIMA DE ASSÉDIO?  

 Qualquer pessoa, mulher ou homem, em qualquer tipo de posto de trabalho, pode ser vítima de 

assédio moral ou sexual.   

 

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;  
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 Prestadores de serviços;  

 Fornecedores;  

 Clientes.   

5. Compromisso do Centro Social São Nuno de Santa Maria 

 O assédio sexual e a intimidação são contrários à política Centro Social São Nuno de Santa 

Maria e contra a promoção de condições dignas de trabalho.    

 Todos os/as trabalhadores/as e colaboradores/as beneficiam de um ambiente de trabalho livre 

de assédio sexual, assédio moral e eventuais retaliações. 

 O assédio sexual e o assédio moral prejudicam as relações de trabalho e são contrários ao 

Centro Social São Nuno de Santa Maria pelo que não são tolerados. Quem não cumprir com 

este princípio fundamental está sujeito às sanções previstas.  

6. Medidas para evitar e combater eventuais situações de assédio no local de trabalho 

Com vista a prevenir, combater e eliminar situações de assédio no trabalho, o Centro Social São Nuno de 

Santa Maria irá aplicar as seguintes medidas:  

 Divulgar junto de todos os trabalhadores, e demais agentes que se enquadrem em condições de 

poder ser sujeito ativo de assédio no trabalho, do presente código de boa conduta;  

 Avaliar os potenciais riscos psicossociais através dos serviços de segurança e saúde no 

trabalho; 

 Fomentar a aprendizagem ao nível da gestão de conflitos e a formação e reforço de 

competências dos quadros de coordenação de equipas e direção;  

 Apreciar e responder a questões que sejam remetidas por Colaboradores, parceiros ou terceiros, 

endereçando as recomendações que se afigurem adequadas à natureza do caso;   

 Verificar a existência de mecanismos internos de comunicação de irregularidades, assegurando-

se de que os mesmos observam as normas legais, designadamente em matéria de 

confidencialidade, do processo de tratamento da informação e da inexistência de represálias 

sobre participantes;   

7. Denúncia 

 O Colaborador que considere ser alvo de assédio no trabalho deve reportar a situação ao seu 

superior hierárquico, ou ao Presidente da Direcção.  

 Todos os que tenham conhecimento de práticas irregulares suscetíveis de indiciar situações de 

assédio ou que um trabalhador praticou infração disciplinar por práticas de assédio devem 

participá-la a qualquer superior hierárquico daquele e devem prestar a devida colaboração no 

processo disciplinar e em eventuais processos de outra natureza a que haja lugar.  

 A denúncia deve ser o mais detalhada possível contendo uma descrição precisa dos factos 

constitutivos ou suscetíveis de consubstanciar a prática de assédio, designadamente, quanto às 

circunstâncias, hora e local dos mesmos, identidade da vítima e do assediante, bem como dos 

meios de prova testemunhal, documental ou pericial, eventualmente existentes. 

 A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) 

disponibilizam endereços eletrónicos próprios para receção de queixas de assédio em contexto 

laboral, no setor privado e no setor público, respetivamente, e informação nos respetivos sítios 

na Internet sobre identificação de práticas de assédio e sobre medidas de prevenção, de 

combate e de reação a situações de assédio: 

ltfp.art4@igf.gov.pt 



GESQUALIDADE 
PG 01 PLANEAMENTO E CONTROLO PELA DIRECÇÃO 

DG 01.46 – CÓDIGO DE BOA CONDUTA PARA A PREVENÇÃO  
E COMBATE AO ASSÉDIO NO TRABALHO 

 

REV00 06/21 

www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/QueixasDenuncias/Paginas/default.aspx 

 

 Caso se comprove que a denúncia não é verdadeira, poderá haver lugar a procedimento judicial, 

designadamente com fundamento na prática de um crime de denúncia caluniosa, previsto e 

punido nos termos do artigo 365.º do Código Penal. 

8. Confidencialidade e garantias 

 É garantida a confidencialidade relativamente a denunciantes, testemunhas e em relação à 

denúncia, até à dedução da acusação. 

 O processo de averiguação e resolução garante a igualdade e a transparência de todos os 

procedimentos a todas as pessoas envolvidas (denunciante, denunciada e testemunhas); 

 O processo de averiguação e resolução garante o anonimato de todas as pessoas envolvidas 

(denunciante, denunciada e testemunhas). 

 As pessoas que denunciarem incidentes de assédio são especialmente protegidas pelo Centro 

Social São Nuno de Santa Maria relativamente a formas de retaliação ou a tentativas de 

retaliação; 

 A retaliação é uma violação grave deste Código e, como o próprio assédio ou discriminação, 

estará sujeita a ação disciplinar.  

9. Sanções 

Os/as trabalhadores/as envolvidos/as em comportamento proibido por esta política, bem como 

aqueles/as que fizerem denúncias de má-fé, estarão sujeitos a ação disciplinar. 

 A prática e a tentativa de assédio sexual e/ou moral e a retaliação pelos/as fornecedores/as ou 

Clientes do Centro Social São Nuno de Santa Maria resulta na imediata cessação contratos de 

fornecimento de bens ou serviços.  

 A reincidência em comportamentos abusivos por parte de um/uma trabalhador/a ou 

colaborador/a (tendo como alvo a mesma pessoa ou outra) pode resultar na imediata cessação 

de contrato de trabalho; 

 Qualquer forma de retaliação registada durante o processo de averiguação agrava fortemente as 

eventuais sanções.  

10. Publicitação e Divulgação 

O presente Código de Conduta será objeto de publicitação, mediante afixação no local de trabalho. 

11. Entrada em vigor 

O presente Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho entra em vigor 

a partir de ______________________________. 

 

A Direcção 

 

____________________________________ 
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TERMO DE CONHECIMENTO 

Declaram os/as trabalhadores/as, abaixo assinado, que tiveram conhecimento do presente CÓDIGO DE 

BOA CONDUTA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO NO TRABALHO do Centro Social 

São Nuno de Santa Maria, aceitando-o e nunca podendo alegar o seu desconhecimento.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


