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CÓDIGO DE BOA CONDUTA PARA A 

PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO NO TRABALHO 

 

Nota Justificativa 

O assédio pode ter um efeito devastador sobre as vítimas, sendo suscetível de 

afetar a sua saúde, confiança, moral e desempenho profissional e levando à 

diminuição da eficiência laboral e mesmo ao afastamento do trabalho por motivo de 

doença. 

Por seu lado, as entidades empregadoras são confrontadas, por efeito do 

assédio, com o aumento inusitado de custos resultantes do aumento do absentismo e 

da diminuição abrupta da produtividade. 

Para além de medidas de caráter sancionatório e outro, o legislador prevê a 

adoção, pelas entidades empregadoras, de códigos de boa conduta neste âmbito. No 

que respeita às entidades empregadoras públicas, estatui a Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no n.º 1, 

alínea k), do seu artigo 71.º, que estas devem "[a]dotar códigos de boa conduta para a 

prevenção e combate ao assédio no trabalho (…).” 

Foram, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, ouvidas as estruturas representativas dos trabalhadores. 

Assim, ao abrigo do estatuído no artigo 241.º da Constituição, conjugado com o 

n.º 1, alínea k), do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

atenta a norma habilitante prevista no n.º 1, alínea k), do artigo 71.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

foi elaborado o presente documento, submetido à Câmara Municipal para aprovação. 

 

 

Artigo 1.º 

(Objeto e âmbito) 

1. O presente Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no 

Trabalho, adiante designado por Código, tem por objeto, em cumprimento do 

estatuído no n.º 1, alínea k), do artigo 71.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, definir regras que devem ser observadas no cumprimento das 

atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal, constituindo um instrumento 
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autorregulador e a expressão de uma política ativa que visa dar a conhecer, 

evitar, identificar, eliminar e punir situações suscetíveis de consubstanciar 

assédio no trabalho. 

2. O presente Código é aplicável aos dirigentes e trabalhadores da Câmara 

Municipal. 

3. O presente Código tem efeitos meramente internos, sem prejuízo do disposto 

nas demais normas constantes da legislação aplicável à atividade do Município. 

 

Artigo 2.º 

(Definição de assédio) 

Nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 29.º do Código do Trabalho, aplicável 

à Câmara Municipal por remissão operada pelo n.º 1, alínea d), do artigo 4.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas: 

a) 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; 

b) Constitui assédio sexual o comportamento indesejado de carácter sexual, sob 

forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito referido na alínea 

anterior. 

 

Artigo 3.º 

(Queixa e participação) 

1. Qualquer pessoa abrangida por este Código que se considere alvo de assédio 

no trabalho na Câmara Municipal deve apresentar queixa, consoante os casos: 

a) Ao seu imediato superior hierárquico; 

b) Ao seu superior hierárquico seguinte na escala hierárquica, caso o 

assediador seja o seu imediato superior hierárquico; 

c) Ao Presidente da Câmara, caso não haja outro superior hierárquico direto. 

2. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de práticas suscetíveis de indiciar 

situações de assédio deve participá-las a qualquer das pessoas referidas no n.º 
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1, devendo prestar a sua colaboração no processo disciplinar ou eventuais 

processos de outra natureza que venham a ser instaurados. 

3. As situações e comportamentos suscetíveis de consubstanciar assédio 

praticados por terceiros que não sejam dirigentes ou trabalhadores da Câmara 

Municipal devem ser objeto de participação junto da Inspeção-Geral de Finanças 

ou da Autoridade para as Condições de Trabalho, consoante se trate de 

trabalhador do setor público ou do setor privado, respetivamente. 

4. Quando se conclua que a queixa ou participação é infundada ou dolosamente 

apresentada no intuito de prejudicar outrem, ou que contém matéria difamatória, 

em particular quando a própria queixa ou participação configura assédio, a 

Câmara Municipal promove a instauração do respetivo procedimento disciplinar, 

sem prejuízo de outras diligências que devam ter lugar em função da situação 

concreta. 

 

Artigo 4.º 

(Forma e conteúdo da queixa ou participação) 

1. A queixa ou participação deve ser o mais detalhada possível, contendo uma 

descrição precisa dos factos constitutivos ou suscetíveis de consubstanciar a 

prática de assédio, nomeadamente quanto às circunstâncias, hora e local dos 

mesmos, identidade da vítima, do assediador, bem como, se for possível, dos 

meios de prova testemunhal, documental ou pericial eventualmente existentes. 

2. Quando a queixa ou participação for verbal, é a mesma reduzida a escrito 

mediante termo lavrado para este efeito, o qual deve ser assinado, depois de 

datado, pelo queixoso ou participante e por quem recebeu a queixa ou 

participação. 

 

Artigo 5.º 

(Proteção do queixoso ou participante) 

1. As pessoas que apresentem queixa ou denúncia de situações de assédio são 

especialmente protegidas pela Câmara Municipal contra todas as formas de 

retaliação, ainda que na forma tentada, não podendo ser prejudicadas ou 

sancionadas disciplinarmente sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 3.º, 

sendo o seu anonimato assegurado dentro dos limites impostos por lei. 
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2. As condutas suscetíveis de configurar retaliação estão sujeitas a procedimento 

disciplinar. 

3. A informação transmitida é considerada confidencial e tratada com especial 

sigilo, diligência e zelo. 

 

Artigo 6.º 

(Medidas preventivas) 

A Câmara Municipal desenvolve ações concretas de prevenção do assédio no 

trabalho, designadamente as seguintes: 

a) Consulta regular aos dirigentes e trabalhadores; 

b) Verificação da existência e adequação de mecanismos internos de 

comunicação de eventuais irregularidades, nomeadamente no que 

respeita à confidencialidade, ao processo de tratamento da informação e a 

potenciais represálias sobre queixosos ou participantes; 

c) Integração, no plano de formação regular dos dirigentes e trabalhadores, 

de matérias relativas à prevenção do assédio e promoção da igualdade de 

género; 

d) Desenvolvimento de uma estratégia de informação e divulgação 

direcionada à prevenção do assédio; 

e) Divulgação do presente Código junto de todos os trabalhadores. 

 

Artigo 7.º 

(Publicitação) 

Em cumprimento do estatuído no n.º 3 do artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, o presente Código é publicitado mediante afixação no edifício dos 

Paços do Concelho e nos locais de trabalho, bem como no portal institucional do 

Município na internet, de modo a possibilitar o seu pleno conhecimento, a todo o 

tempo, pelos trabalhadores. 

 

Artigo 8.º 

(Entrada em vigor e revisão) 

1. O presente Código entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicitação. 
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2. Este Código é obrigatoriamente revisto no prazo máximo de três anos contados 

da data da sua entrada em vigor. 

 


