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INTRODUÇÃO 

Enquadramento legal 

A Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, procedeu ao reforço do quadro legislativo para a 

prevenção da prática de assédio no setor privado e na Administração Pública, introduzindo a 

décima segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 

12 de fevereiro, a sexta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e a quinta alteração ao Código de 

Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n.º 480/99, de 9 de novembro.  

A alínea k)1, do n.º 1, do artigo 71.º, da LTFP, determina que, sem prejuízo de outras 

obrigações, o empregador público deve “adotar códigos de boa conduta para a prevenção e 

combate ao assédio no trabalho e instaurar procedimento disciplinar sempre que tiver 

conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho”.  

De acordo com as competências previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

33/2012, de 13 de fevereiro, nos n.os 1 e 2 do artigo 1.º e na alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º 

do Despacho n.º 10715-B/2015, de 22 de setembro2, do Ministro da Saúde, a Inspeção-

Geral das Atividades em Saúde (IGAS) está habilitada para verificar o cumprimento das 

disposições legais e regulamentares e das orientações aplicáveis através da realização de 

ações inspetivas. Para o efeito e tendo em vista obter-se uma uniformidade de critérios e 

procedimentos, para realização das ações inspetivas no âmbito da prevenção e combate ao 

assédio no trabalho nos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

organismos do Ministério da Saúde, foi elaborado o presente guião. Embora não dispense a 

consulta de toda a legislação e normativos técnicos em vigor sobre a matéria, este guião, 

enquanto instrumento orientador para os inspetores/as da IGAS, é ainda suscetível de ser 

utilizado pelas entidades para se assegurarem que as suas responsabilidades no âmbito da 

prevenção e combate ao assédio no trabalho se encontram em conformidade com as regras 

estabelecidas e adotam medidas de prevenção e de repressão de todas as formas de 

assédio, com o objetivo de eliminar quaisquer práticas e proporcionar um ambiente laboral 

saudável, onde todos os trabalhadores sejam respeitados, tratados e valorizados de igual 

modo.  

 

 
1 Com a versão introduzida pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto. 
2 Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, 25 de fevereiro de 2015. 
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Conceitos de assédio e de assédio sexual 

O conceito de assédio encontra-se vertido no n.º 23, do artigo 29.º, do Código do Trabalho, 

traduzindo-se no “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”.  

Nos termos do n.º 3, do artigo 29.º, do Código do Trabalho “constitui assédio sexual o 

comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não-verbal ou física, com o 

objetivo ou o efeito referido no número anterior”.  

O n.º 1 do artigo em referência consagra o princípio geral de proibição da prática de assédio, 

estabelecendo o n.º 4 que a vítima tem direito de indemnização e o n.º 5 que constitui 

contraordenação muito grave, sem prejuízo da eventual responsabilidade penal prevista nos 

termos da lei.  

O/A trabalhador/a visado/a e as testemunhas ficam, no prazo de um ano, sob uma especial 

proteção de presunção de aplicação de sanção abusiva, conforme previsto no n.º 6, do artigo 

29.º, e na alínea b), do n.º 2, do art.º 331.º, ambos do Código do Trabalho, aplicável ex vi da 

alínea d)4, do n.º 1, do artigo 4.º, da LTFP. 

Aplicação do Código do Trabalho ao vínculo de emprego público 

A alínea d)5, do n.º 1, do artigo 4.º, da LTFP, sob a epígrafe “Remissão para o Código do 

Trabalho”, passou a prever expressamente o assédio, resultando, portanto, que “é aplicável 

ao vínculo de emprego público, sem prejuízo do disposto na presente lei e com as necessárias 

adaptações, o disposto no Código do Trabalho e respetiva legislação complementar com as 

exceções legalmente previstas”, nomeadamente em matéria de assédio. 

Competências da ACT e da IGF 

Conforme previsto no artigo 4.º da Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, 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 os respetivos sítios na Internet devem conter informação 

 
3 Com a redação dada pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto. 
4 Com a redação introduzida pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto. 
5 Com a redação introduzida pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto. 
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sobre a identificação de práticas de assédio e sobre medidas de prevenção, de combate e de 

reação a situações de assédio. 

A IGF deve incluir no seu relatório anual os dados estatísticos referentes à atividade 

desenvolvida ao abrigo da presente lei. 

Competências da IGAS 

O n.º 2, do artigo 4.º, da LTFP dispõe que “sem prejuízo do disposto no número seguinte, 

quando da aplicação do Código do Trabalho e legislação complementar referida no número 

anterior resultar a atribuição de competências ao serviço com competência inspetiva do 

ministério responsável pela área do trabalho, estas devem ser entendidas como atribuídas ao 

serviço com competência inspetiva do ministério que dirija, superintenda ou tutele o 

empregador público em causa e, cumulativamente, à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), no 

que se refere às suas competências de coordenação, enquanto autoridade de auditoria neste 

domínio”. 

A questão da competência no quadro do n.º 2, do artigo 4.º, da LTFP foi objeto de apreciação 

no âmbito do designado conflito negativo de atribuições e competências inspetivas e 

contraordenacionais entre a IGAS e a ACT, sobretudo, no âmbito das entidades públicas 

empresariais (E.P.E.), tendo sido entendido na Nota Jurídica n.º 298/2017, de 27 de outubro 

de 2017, do Gabinete de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, que a IGAS é competente, em 

matéria inspetiva e contraordenacional, nas relações laborais relativas aos processos que 

envolvam trabalhadores em funções públicas da área da saúde que exerçam funções em 

unidades hospitalares sob a forma de E.P.E. Este entendimento obteve despacho de 

concordância de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, tendo o mesmo, sequentemente, sido 

enviado à IGAS, para efeitos de cumprimento.  
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ENQUADRAMENTO DA INSPEÇÃO 

Objetivo 

O objetivo da inspeção é verificar a adequação e a eficácia das medidas adotadas pelas 

entidades para prevenir e combater o assédio no trabalho.  

Âmbito 

A verificação e avaliação das medidas adotadas pelas entidades para prevenir e combater o 

assédio no trabalho irá abranger todos os estabelecimentos e serviços do SNS e organismos 

do Ministério da Saúde. 

Equipa de inspetores/as 

A ação de inspeção é realizada pelos/as inspetores/as da Equipa Multidisciplinar para a 

Gestão e Desempenho e da Equipa Multidisciplinar para a Qualidade e Direitos dos Cidadãos, 

podendo existir uma divisão de trabalho em qualquer uma das diferentes fases, 

designadamente na preparação, execução, relato ou acompanhamento da implementação 

das recomendações. 

Resultados 

Após a conclusão da inspeção, a equipa de inspetores/as elabora um relatório que será 

suportado pela ficha da inspeção constante deste guião, assente nos diplomas legais e 

normas técnicas em vigor, elencando as insuficiências detetadas e as respetivas 

recomendações para sua correção por parte da entidade inspecionada, sem prejuízo de envio 

da informação para outras entidades competentes na matéria para os fins considerados 

convenientes, de acordo com as respetivas competências. 

Os resultados da ação de inspeção são comunicados, designadamente, ao organismo que 

tem como fim desenvolver atividades de âmbito nacional no domínio da prevenção e do 

combate ao assédio e ao Gabinete da Ministra da Saúde. 
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FICHA DA INSPEÇÃO 

Identificação do processo 

Número do processo:  

Número da Ordem de 
Serviço: 

 

Data da Ordem de 
Serviço: 

 

Inspetores/as: 

 

 

Entidade 

Designação  

Setor empresarial do 
Estado 

 
Setor público 
administrativo 

 
Organismo do 
Ministério da Saúde 

 

Período de execução 

Data de início:  

Data de fim:  
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1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO 

ASSÉDIO ADOTADAS 

NORMAS APLICÁVEIS 

◼ Alínea k), do n.º 1, do artigo 71.º, da LTFP. 

◼ Artigo 127.º, n.º 1, alíneas k) e l) e n.º 7, do Código do Trabalho, aplicável ex vi da alínea 

d), do n.º 1, do artigo 4.º, da LTFP.  

◼ Artigos 29.º, 127.º, n.º 1, alíneas k) e l) e n.º 7, e 331.º, n.º 2, alínea b) e n.º 7, ambos do 

Código do Trabalho, aplicáveis ex vi da alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º, da LTFP.  

QUESTÕES Sim Não 

1) A entidade elaborou e divulgou o Código de Boa Conduta para a Prevenção 
e Combate ao Assédio no Trabalho6? 

  

2) É divulgada e difundida informação, de forma regular, a todo o pessoal de 
todas as categorias profissionais, incluindo chefias, sobre comportamentos 
que podem integrar a prática de assédio moral e sexual em contexto laboral 
e quais as sanções que tais práticas acarretam7? 

  

3) É realizada uma avaliação de riscos, a fim de identificar possíveis riscos 
psicossociais no âmbito do que se pode configurar situações de assédio 
moral e sexual? 

  

4)   Os serviços internos e externos de segurança e saúde no trabalho são 
envolvidos na identificação dos riscos psicossociais no âmbito do que se 
pode configurar situações de assédio? 

  

5) Foi adotado um procedimento interno formal de queixa (canal de 
participação), consagrando o regime de proteção do participante e 
testemunhas, bem como garantindo a confidencialidade da informação 
denunciada e contida nos respetivos processos? 

  

6)   Foi divulgada a indicação do local e do modo como as eventuais vítimas de 
assédio podem obter ajuda? 

  

7)   Foi assumido e divulgado o compromisso de garantir a inexistência de 
represálias sobre os/as queixosos/as? 

  

 
6 A não existência do Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho consubstancia 
uma contraordenação grave, nos termos da alínea k), do n.º 1 e do n.º 7, do artigo 127.º, do Código do Trabalho, 
aplicável ex vi da alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º, da LTFP. 
7 Por exemplo, através de ações de formação. 
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8)   Foram fornecidas informações aos trabalhadores sobre os serviços 
institucionais de aconselhamento e de apoio (IGF, ACT e CITE)? 

  

9) No período em análise foram apresentadas queixas relativas a situações de 
potencial assédio no trabalho, e todas foram objeto de análise preliminar? 

  

10)  A entidade procedeu a uma análise critica das queixas apresentadas 
relativas a situações de potencial assédio no trabalho de forma a reforçar 
as medidas preventivas existentes ou a definir novas medidas de combate 
ao assédio moral e sexual no trabalho? 

  

11)  Foi instaurado procedimento disciplinar sempre que a entidade teve 
conhecimento de alegadas situações suscetíveis de integrar a prática de 
assédio no local de trabalho8? 

  

12)  Foi instaurado procedimento disciplinar ao denunciante das situações de 
assédio, ou às testemunhas por si indicadas, até um ano após a denúncia 
ou outra forma de exercício de direitos relativos a igualdade, não 
discriminação e assédio9? 

  

13) O(s) autor(es) da prática de assédio no trabalho, devidamente 
comprovados10, foram disciplinarmente sancionados? 

  

 
8 A não instauração de procedimento disciplinar sempre que a entidade empregadora pública tiver conhecimento 
de alegadas situações de assédio no trabalho consubstancia uma contraordenação grave, nos termos da alínea 
l), do n.º 1 e do n.º 7, do artigo 127.º, do Código do Trabalho, aplicável ex vi da alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º, da 
LTFP. 
9 Conforme previsto no n.º 6, do artigo 29.º, e na alínea b), do n.º 2, e n.º 7 do art.º 331.º, ambos do Código do 
Trabalho, aplicável ex vi da alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º, da LTFP, presume-se abusivo e constitui 
contraordenação muito grave o despedimento ou outra sanção aplicada alegadamente para punir uma infração, 
até um ano após a denúncia ou outra forma de exercício de direitos relativos a igualdade, não discriminação e 
assédio. 
10 Em conclusão do procedimento disciplinar. 
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2. APRECIAÇÃO DO CÓDIGO DE BOA CONDUTA 

PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO NO 

TRABALHO 

Esta parte do Guião apenas é aplicável caso as entidades inspecionadas disponham de 

Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho. 

QUESTÕES Sim Não 

1) O Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no 
Trabalho define claramente qual o compromisso e a responsabilidade da 
entidade empregadora na definição e cumprimento de uma política interna 
de tolerância zero ao assédio no trabalho? 

  

2) O Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no 
Trabalho define claramente os conceitos associados ao assédio no trabalho 
como sejam, por exemplo, a definição de local de trabalho, de assédio, de 
assédio no trabalho, de assédio moral e de assédio sexual? 

  

3) O Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no 
Trabalho define claramente qual o seu âmbito (a quem)? 

  

4) O Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no 
Trabalho define claramente a sua aplicação nas relações profissionais (o 
quê)? 

  

5)   O Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no 
Trabalho define claramente quais os canais de denúncia disponíveis ao 
trabalhador e a garantia da confidencialidade da informação denunciada? 

  

6)   O Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no 
Trabalho define claramente quais os meios de averiguação e resolução das 
situações de assédio disponíveis na entidade? 

  

7)   O Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no 
Trabalho define claramente quais as sanções previstas para as práticas 
devidamente comprovadas de assédio no trabalho? 

  

http://www.igas.min-saude.pt/
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