
PREVENÇÃO DA PRÁTICA DE ASSÉDIO 

Publicada a 16 de agosto a Lei n.º 73/2017 vem reforçar o quadro legislativo para a prevenção 

da prática de assédio no setor privado e na Administração Pública, procedendo a alterações ao 

Código do Trabalho, à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e ao Código de Processo do 

Trabalho. esta lei entra em vigor a 1 de outubro. 

De acordo com o Código do Trabalho assédio é «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».  

O comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com 

o objetivo ou o efeito atrás referido constitui assédio sexual. 

Importa destacar as alterações introduzidas por esta lei ao Código do Trabalho: 

 ASSÉDIO 

A prática do assédio passa a ser explicitamente proibida na lei e constitui 

contraordenação muito grave, sem prejuízo da eventual responsabilidade penal 

prevista nos termos da lei. 

Esta prática confere à vítima o direito a ser indemnizada por danos patrimoniais e não 

patrimoniais. 

O denunciante da prática de assédio e as testemunhas por si indicadas não podem ser 

sancionados disciplinarmente. 

 DEVERES DO EMPREGADOR 

Surgem dois novos deveres para o empregador: 

o Adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no 

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

o Instaurar procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de alegadas 

situações de assédio no trabalho. 

A violação destes deveres constitui contraordenação grave. 

 DOENÇAS PROFISSIONAIS RESULTANTES DA PRÁTICA DE ASSÉDIO 

É do empregador a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

doenças profissionais resultantes da prática de assédio. 

A responsabilidade pelo pagamento da reparação dos danos emergentes de doença 

profissional resultante da prática de assédio é da segurança social, nos termos 

legalmente previstos, ficando esta sub -rogada nos direitos do trabalhador, na medida 

dos pagamentos efetuados, acrescidos de juros de mora vincendos. 

 SANÇÃO ABUSIVA 

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

punir uma infração quando tenha lugar até um ano após a denúncia ou outra forma 

de exercício de direitos relativos a igualdade, não discriminação e assédio. 

 JUSTA CAUSA DE RESOLUÇÃO 

A ofensa à integridade física ou moral, liberdade, honra ou dignidade do 

trabalhador, punível por lei, incluindo a prática de assédio denunciada ao serviço 

com competência inspetiva na área laboral, praticada pelo empregador ou seu 

https://dre.pt/application/conteudo/108001409


representante passa a constituir justa causa de resolução do contrato pelo 

trabalhador. 


