
 

Combater o Bullying no 

trabalho. O que posso 

fazer? 

 

O que é o Bullying no trabalho? 

O Bullying no trabalho, também conhecido 

por assédio moral no trabalho, é uma 

espécie de terrorismo psicológico que 

ocorre nos locais de trabalho e que implica 

um comportamento hostil realizado de 

forma sistemática por uma ou mais 

pessoas contra uma outra pessoa que fica 

num estado de desamparo e humilhação 

ao ser vítima de vários atos opressivos e 

persecutórios. 

Qual é o objectivo final do 

Bullying no trabalho? 

 0 objetivo final é quase sempre forçar a 

vítima a abandonar o seu trabalho, a 

despedir-se por sua iniciativa sem encargos 

para a empresa. 

Qual é o resultado deste 

processo para a vítima? 

O resultado ou consequência para a vítima 

é quase sempre um dano, ou seja, o 

sofrimento e a doença física e mental. 0 

Bullying ou Assédio Moral afeta a vida das 

vítimas e das respectivas famílias, o 

relacionamento das mesmas e a sua 

situação económica. A pessoa entra num 

processo perigoso que pode levar inclusive 

ao suicídio.  

Os conflitos pessoais são Assédio 

Moral? 

Os conflitos pessoais esporádicos entre 

colegas e chefias não se podem definir 

como assédio moral pois fazem parte da 

vida diária das empresas e organizações. 

Porém, os conflitos pessoais não resolvidos 

nos locais de trabalho podem degenerar 

em práticas de Bullying. 

Que diz a lei actual sobre o 

Bullying ou Assédio Moral? 

O Assédio Moral é tratado no artigo 29º do 

Código do Trabalho de forma muito 

genérica. A nossa lei trata o assédio como 

uma forma de discriminação praticada no 

acesso ao emprego ou no próprio trabalho 

ou formação profissional e que afete a 

dignidade do trabalhador. É assim 

necessária uma nova lei sobre o Assédio 

Moral ou Bullying e sobre a prevenção e 

combate a todos os riscos psicossociais no 

trabalho. 

Como podemos combater o 

Bullying no trabalho? 

O Bullying no trabalho pode ser prevenido 

e combatido através de medidas colectivas 

e individuais. O Bullying é um fator de risco 

para a saúde dos trabalhadores que tem 

quase sempre origem na cultura da 

empresa ou serviço, nomeadamente na 

organização de trabalho adoptada, práticas 

de gestão autoritárias, falta de formação e 

preparação dos seus dirigentes e chefias. 

Assim as empresas devem adoptar 



mecanismos internos de prevenção e de 

defesa dos trabalhadores. Esta questão 

insere-se na obrigação legal do 

empregador de proteger a saúde dos 

trabalhadores. Por outro lado é muito 

importante a existência de organizações de 

trabalhadores, nomeadamente de 

sindicatos, comissões de trabalhadores e 

representantes dos trabalhadores para a 

segurança e saúde no trabalho previstos na 

lei. As organizações de trabalhadores e 

outros colectivos de trabalhadores podem 

e devem exigir que a empresa adote 

mecanismos de combate e prevenção do 

Bullying e de apoio às eventuais vítimas. 

Também podemos tomar outras medidas 

de prevenção e combate contra o Bullying 

evitando viver esta experiência sozinhos. 

Temos que pedir ajuda às organizações de 

trabalhadores e a técnicos da psicologia, 

assumir uma posição de contestação dos 

actos provocatórios, registar esses mesmos 

actos, juntando provas que possam ser 

usadas contra o agressor. Ficar calado e 

isolado é o pior que nos pode acontecer! 

Estar organizado, nomeadamente no 

sindicato, e exercer a nossa influência na 

empresa são fatores de dissuasão para os 

agressores! 

Quais são as entidades que nos 

podem ajudar? 

Existem algumas entidades que nos podem 

ajudar neste combate. Vamos enumerar 

algumas para além da nossa Plataforma 

Contra o Bullying no Trabalho: 

O Sindicato do nosso sector de actividade, 

muito especialmente o delegado sindical e 

o gabinete jurídico; 

Os técnicos do serviço de saúde no 

trabalho da nossa empresa. São obrigados 

a actuar sem denunciarem o trabalhador 

que está a ser vítima; 

Os colegas que exerçam a função de 

representantes dos trabalhadores para a 

segurança e saúde, caso existam na 

empresa; 

A CGTP (departamento para as questões de 

segurança e saúde no trabalho) 

tel.213236500 

A UGT (Departamento de SST) 

tel.213931200 

A ACT/Inspeção do Trabalho. Podemos 

fazer uma queixa anónima no Portal-

www.act.gov.pt ou apresentar por escrito 

ou verbalmente a queixa ou pedido de 

apoio nas delegações de norte a sul do 

país. Informativo geral tel. 707228448 

CITE-Comissão para a Igualdade no 

Trabalho e Emprego. tel. 800 204 684 

(linha verde) 

Inspeções de cada Ministério no caso de 

trabalhadores de Função Pública; 

Um advogado pode sempre ser uma ajuda. 

APOIA A PLATAFORMA CONTRA O 

BULLYING NO TRABALHO! 

www.bullyingnotrabalho.tk 

plataforma.contra.o.bullying.no.trabalho@sapo.pt 
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