
  

 

ACORDO-QUADRO SOBRE ASSÉDIO E VIOLÊNCIA NO TRABALHO 

26 DE ABRIL DE 2007 

1. INTRODUÇÃO 

O respeito mútuo da dignidade a todos os níveis no local de trabalho constitui uma das 
características fundamentais das organizações de sucesso. Motivo pelo qual o assédio e a 
violência são inaceitáveis e a BUSINESSEUROPE, a UEAPME, o CEEP e a CES (assim 
como o Comité de Ligação EUROCADRES/CEC) os condenam em todas as suas formas. 
Consideram ser do interesse mútuo de empregadores e trabalhadores debruçar-se sobre esta 
situação, susceptível de gerar graves consequências sociais e económicas. 

O direito comunitário1 e as legislações nacionais definem o dever de os empregadores 
protegerem os trabalhadores contra o assédio e a violência no local de trabalho. 

O assédio e violência podem revestir diversas formas nos locais de trabalho. Podem: 

– ser de ordem física, psicológica e/ou sexual, 

– constituir incidentes isolados ou assumir padrões de comportamento mais sistemáticos, 

– ocorrer entre colegas, entre superiores hierárquicos e subordinados ou provir de terceiros 
como é o caso de clientes, doentes, alunos, etc., 

– abranger desde casos menos importantes de falta de respeito a actos de maior gravidade, 
incluindo crimes que exigem a intervenção das autoridades públicas. 

Os parceiros sociais europeus reconhecem que o assédio e a violência podem afectar 
qualquer local de trabalho e qualquer trabalhador, independentemente da dimensão da 
empresa, ramo de actividade, tipo de contrato ou relação laboral. Não obstante, determinados 
grupos e sectores podem ser mais vulneráveis. Na prática, nem todos os locais de trabalho, e 
nem todos os trabalhadores são afectados. 

O presente acordo tem por objecto as formas de assédio e violência que entram na esfera de 
competências dos parceiros sociais e correspondem à descrição feita no ponto 3 infra. 

2. OBJECTIVO 

Os objectivos do presente acordo são: 

– aumentar a consciência e a compreensão de empregadores, trabalhadores e respectivos 
representantes quanto ao assédio e à violência no local de trabalho, 

– facultar a empregadores, trabalhadores e respectivos representantes a todos os níveis um 
quadro orientador de acção que permita identificar, prevenir e gerir problemas de assédio 
e violência no trabalho. 

                                                 
1 Neste âmbito, contam-se, entre outras, as seguintes Directivas:  

- Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que aplica o princípio da 
igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica 
- Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um 
quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional 
- Directiva 2002/73/CE do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, que altera a Directiva 
76/207/CEE do Conselho relativa à concretização do princípio da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção 
profissionais e às condições de trabalho  
- Directiva 89/391/CEE do Conselho, relativa à aplicação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho. 



  

3. DESCRIÇÃO 

O assédio e a violência são a expressão de comportamentos inaceitáveis por parte de um ou 
mais indivíduos e podem assumir diversas formas, algumas das quais mais facilmente 
identificáveis do que outras. O ambiente de trabalho pode influenciar a exposição das 
pessoas a formas de assédio e violência. 

O assédio ocorre quando um ou mais trabalhadores ou quadros dirigentes são repetida e 
deliberadamente intimidados, ameaçados e/ou humilhados em circunstâncias relacionadas 
com o trabalho. 

A violência ocorre quando um ou mais trabalhadores ou quadros dirigentes são agredidos em 
circunstâncias relacionadas com o trabalho. 

O assédio e a violência podem ser perpetrados por um ou mais quadros dirigentes ou 
trabalhadores, com o propósito ou efeito de violar a dignidade de um quadro dirigente ou 
trabalhador, afectando a sua saúde e/ou criando um ambiente de trabalho hostil. 

4. PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DE PROBLEMAS DE ASSÉDIO E VIOLÊNCIA 

A sensibilização e a formação adequada tanto de quadros dirigentes como de trabalhadores 
podem diminuir a probabilidade de assédio e violência no trabalho. 

As empresas devem assumir uma posição clara no sentido de que o assédio e a violência não 
serão tolerados. Desta posição terão de resultar os procedimentos a seguir em caso de 
eventuais ocorrências. Os procedimentos podem incluir uma fase informal, durante a qual 
alguém que beneficie da confiança da direcção e dos trabalhadores esteja disponível para 
aconselhar e prestar assistência. Pode haver procedimentos pré-existentes adequados para 
fazer face a situações de assédio e violência.  

 

Um procedimento adequado deverá ter em consideração, nomeadamente, os seguintes 
aspectos: 

– o interesse de todas as partes em agir com a discrição necessária para proteger a 
dignidade e a privacidade de cada um; 

– a não divulgação de qualquer informação a outras partes não envolvidas no incidente;  

– as queixas devem ser investigadas e tratadas com celeridade; 

– todas as partes envolvidas devem ser ouvidas de forma imparcial e beneficiar de um 
tratamento equitativo; 

– as queixas devem ser sustentadas com informações detalhadas; 

– não serão toleradas acusações falsas e os seus autores poderão ser alvo de processos 
disciplinares; 

– uma assistência externa poderá revelar-se útil. 

Caso seja provada a ocorrência de assédio ou violência, serão tomadas medidas adequadas 
contra o/a (s) perpetrador (e/a(s)). Estas medidas poderão ir das sanções disciplinares ao 
despedimento. 

A(s) vítima(s) receberá(ão) apoio e, se necessário, será(ão) assistida(s) na sua reinserção. 

Os empregadores, em consulta com os trabalhadores e/ou seus representantes, instituirão 
estes procedimentos e procederão à sua revisão e acompanhamento, de forma a garantir a sua 
eficácia na prevenção e no tratamento dos problemas que surgirem. 

Quando apropriado, as disposições do presente capítulo podem aplicar-se a casos de 
violência externa. 



  

5. APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

No contexto do artigo 139.º do Tratado, este acordo-quadro autónomo europeu obriga os 
membros da BUSINESSEUROPE, da UEAPME, do CEEP e da CES (e do Comité de 
Ligação EUROCADRES/CEC) a proceder à sua aplicação em consonância com 
procedimentos e práticas específicos dos parceiros sociais e dos Estados-Membros, bem 
como dos países do Espaço Económico Europeu. 

As partes signatárias convidam igualmente os seus membros nos países candidatos a aplicar 
o acordo. 

O presente acordo será implementado no prazo de três anos após a data da sua assinatura. 

As organizações signatárias reportarão ao Comité do Diálogo Social sobre a implementação 
do presente acordo. Nos primeiros três anos após a data da assinatura do presente acordo, o 
Comité do Diálogo Social elaborará e aprovará anualmente um relatório-síntese sobre as 
acções e medidas implementadas. No quarto ano, o Comité do Diálogo Social redigirá um 
relatório completo sobre as acções desenvolvidas, a aprovar pelos parceiros sociais europeus. 

Nos cinco anos seguintes à data de assinatura do acordo, as partes signatárias procederão à 
sua avaliação e revisão a qualquer momento, se tal for requerido por qualquer uma delas. 

Em caso de dúvidas quanto ao conteúdo do presente acordo, as organizações envolvidas 
podem, conjunta ou separadamente, comunicá-las às partes signatárias, as quais responderão 
separada ou conjuntamente. 

Na implementação do presente acordo, os membros das partes signatárias devem evitar 
encargos desnecessários para as PME. 

A implementação do presente acordo não constitui um motivo válido para diminuir o nível 
geral de protecção conferida aos trabalhadores no domínio abrangido pelo mesmo. 

Este acordo não prejudica o direito de os parceiros sociais celebrarem acordos ao nível 
apropriado, incluindo o europeu, que adaptem e/ou complementem as disposições do 
presente acordo de forma a serem consideradas as necessidades específicas dos parceiros 
sociais envolvidos. 

 

 
 


