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preâmbulo

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. (doravante CHTMAD) tem como missão prestar
cuidados de saúde direcionados às necessidades da população, proporcionando-lhe longevidade com qualidade
de vida, através de uma resposta equitativa, atempada, rigorosa e eficiente, intensificando o conceito de
humanização que contribui para a promoção da saúde e prevenção da doença, promovendo simultaneamente a
valorização pessoal e profissional dos seus recursos humanos.
O CHTMAD tem como visão constituir-se como uma unidade de saúde de excelência e indutora de
desenvolvimento sustentável com elevado sentido de pertença dos seus clientes e profissionais, tendo ainda como
valores, designadamente a solidariedade, a união, a transparência, o respeito, a competência, a responsabilidade,
a integridade a ambição e o entusiasmo.
Acresce, o respeito pela dignidade e direitos dos cidadãos, a ação assistencial e cultura de gestão centradas em
elevados padrões éticos, a promoção da saúde na sociedade, a responsabilidade ambiental, a multidisciplinaridade
e trabalho em equipa que são princípios orientadores da missão e do desígnio desta instituição.
Na sua atuação, o CHTMAD pautar-se-á pela prossecução dos seguintes objetivos: prestação de cuidados de
saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno, eficácia técnica e eficiência, num quadro de
desenvolvimento económico e financeiro sustentável e melhoria contínua global.

Considerando,









que comportamentos indesejáveis por parte quer de superiores hierárquicos, quer de qualquer
trabalhador subordinado, que afetem a dignidade da mulher e do homem no trabalho, não devem ser
tolerados;
que esses comportamentos podem ser explícitos ou implicitamente utilizados como fundamento de
decisões que afetem o acesso ao/à trabalhador/a à formação profissional, à sua continuação no posto de
trabalho, à sua promoção ou quaisquer outras decisões relativas ao trabalho;
que tais comportamentos são passíveis de criar um ambiente intimidador, hostil ou humilhante para a
pessoa a que se dirigem;
que à tutela da dignidade da pessoa humana acresce a tutela da igualdade e da não discriminação e que
o direito internacional e convencional tem considerado o assédio no trabalho como um atentado ao
conceito de trabalho digno;
o objetivo de impedir a ocorrência de assédio e, caso ele ocorra, garantir a aplicação das medidas
adequadas para punir e prevenir a sua repetição;

Considerando ainda,
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a Carta Social Europeia, no seu artigo 26.º, trata o assédio moral e sexual do trabalhador, com vista a
assegurar o exercício efetivo do direito de todos os colaboradores à proteção da sua dignidade no
trabalho, promovendo a sensibilização, a informação e a prevenção em matéria de assédio no local de
trabalho, ou em relação com o trabalho, e a tomar todas as medidas apropriadas para proteger os
colaboradores contra tais comportamentos, designadamente, em matéria de atos condenáveis ou
explicitamente hostis e ofensivos dirigidos reiteradamente contra qualquer assalariado no local de
trabalho e a tornar todas as medidas apropriadas para proteger os colaboradores contra tais
comportamentos, bem como o seu combate significa o reforço da dimensão qualitativa do trabalho, o
qual passa pela melhoria das relações sociais no local de trabalho, em conformidade com a Resolução
do Parlamento Europeu sobre o assédio no local de trabalho 8200/2339 (INI) de 20 de setembro de
2001 e com os compromissos assumidos pela União Europeia na sua agenda social, de que são exemplos,
no quadro geral de igualdade no tratamento no emprego e na atividade profissional, a Diretiva do
Conselho 2000/78/CE, do Conselho de 27 de novembro de 2000, a Diretiva 2002/73/CE Parlamento
Europeu e do Conselho de 23 de setembro de 2002 e a Diretiva 2006/54/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho de 5 de julho de 2006;
a Constituição da República Portuguesa prevê, no seu artigo 59.º, n.º 1, alínea b), que todos os
colaboradores têm direito à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes e que a
tutela do assédio moral e sexual é reforçada pelo conteúdo da norma que se contem no seu artigo 13.º,
bem como a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas estabelece no artigo 71.º, que o empregador
público deve respeitar e tratar com urbanidade e probidade o trabalhador e proporcionar boas condições
de trabalho, tanto do ponto de vista físico, como moral;
a Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 28/2017 de 2 de
outubro, reforçou o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio, procedendo, à décima
segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, à
sexta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, e à quinta alteração ao Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
480/99, de 9 de novembro, tornando obrigatória, a adoção de um código de boa conduta para prevenção
e combate ao assédio no trabalho, atenta a remissão operada pelo artigo 4.º, n.º 1, alínea d), bem como
o estabelecido no artigo 71.º, n.º 1, alíneas c) e k), da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e no
artigo 127.º, n.º 1, alíneas k) e l) do Código do Trabalho;
as orientações constantes do Guia Informativo para a prevenção e combate de situações de assédio no
local de trabalho da CITE, de março de 2013, bem como a informação divulgada pela Inspeção-Geral de
Finanças sobre a matéria do assédio no referido contexto laboral, quanto ao setor público ou ao setor
privado, em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 73/2017 de 16 de agosto.

No compromisso público da defesa dos valores da não discriminação e de combate ao assédio no trabalho
perfilhados pelo CHTMAD, assume-se este Regulamento como instrumento privilegiado na resolução de questões
éticas, garantindo a conformidade deste com as práticas legais a que está sujeita.
E após serem auscultados os interessados, em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 75.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprova-se, o presente Código de Boa Conduta para Prevenção e Combate ao
Assédio no Trabalho, nos termos do artigo 71.º, n.º 1, alínea k) da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
publicada em anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho e do artigo 127.º, n.º 1, alínea k) do Código do Trabalho
nas suas atuais redações.
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capítulo I
disposições
introdutórias

Artigo 4.º
definição de assédio
1 - É proibida a prática de assédio no local de
trabalho ou fora do local de trabalho, por razões
relacionadas com este.
2 - Entende-se por assédio a prática de um
comportamento indesejado com o objetivo ou o
efeito de afetar a dignidade da pessoa ou criar um
ambiente
intimidativo,
hostil,
degradante,
humilhante ou desestabilizador.
3 - O assédio moral consiste num conjunto de
comportamentos indesejados percecionados como
abusivos, praticados de forma persistente e
reiterada podendo consistir num ataque verbal com
conteúdo ofensivo ou humilhante ou em atos subtis,
que podem incluir violência psicológica ou física.
4 - O assédio é sexual quando se trate de um
comportamento indesejado de caráter sexual ou
outros comportamentos em razão do género ou com
conotação sexual que afetem a dignidade das
mulheres e dos homens no trabalho, podendo incluir
quaisquer outros comportamentos indesejados sob
a forma verbal, não verbal ou física

Artigo 1.º
objeto
O presente Código de Conduta para Prevenção e
Combate ao Assédio no Trabalho tem por desígnio
estabelecer um conjunto de princípios que devem
ser observados no cumprimento das atividades
desenvolvidas no Centro Hospitalar de Trás-osMontes e Alto Douro, E.P.E., (doravante CHTMAD),
constituindo um instrumento auto regulador, bem
como a expressão de uma política ativa por forma
a dar a conhecer, prevenir, mitigar, identificar,
eliminar e punir situações e comportamentos
suscetíveis de consubstanciar assédio no trabalho.

Artigo 2.º
âmbito
O presente Código de Boa Conduta para a
Prevenção e Combate do Assédio no Trabalho
aplica-se a todos os colaboradores do CHTMAD,
independentemente do seu vínculo laboral e da
posição hierárquica que ocupem, nas relações
entre si e nas relações para com os cidadãos que
interajam com o CHTMAD.

Artigo 5.º
âmbito subjetivo
1 - O assédio pode ser praticado por qualquer
superior hierárquico ou por colaboradores
subordinados, bem como, por terceiros que
interajam com o CHTMAD.
2 - Podem ser vítimas de assédio quer os inferiores
hierárquicos do (a) assediante, quer os superiores
hierárquicos do (a) assediante, bem como qualquer
pessoa que seja destinatária da prática de um ato
de assédio. Outros comportamentos em razão do
género ou com conotação sexual que afetem a
dignidade das mulheres e dos homens no trabalho,
podendo incluir quaisquer outros comportamentos
indesejados sob a forma verbal, não verbal ou física.

Artigo 3.º
princípios gerais
1 - No exercício das suas atividades, funções e
competências, o CHTMAD e os seus colaboradores
devem atuar tendo em vista a prossecução dos
interesses da mesma, no respeito pelos princípios
de não discriminação e de combate ao assédio no
trabalho.
2 - Os colaboradores e dirigentes do CHTMAD não
podem adotar comportamentos discriminatórios
em relação aos demais ou a terceiros, sejam ou
não destinatários dos serviços e das suas
atividades, nomeadamente, com base na raça,
género, idade, incapacidade física, orientação
sexual, opiniões, ideologia politica e religião.
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capítulo II
procedimento
Interno

Artigo 7.º
forma, conteúdo e meios de efetuar a denúncia
1 - A denúncia ou participação deve ser o mais
detalhada possível, contendo uma descrição precisa
dos factos constitutivos ou suscetíveis de
consubstanciar
a
prática(s)
de
assédio,
designadamente, quanto às circunstâncias, hora e
local dos mesmos, identidade da(s) vítima(s) e do(s)
assediante(s), bem como dos meios de prova
testemunhal, documental ou pericial, eventualmente
existentes.
2 - A denúncia, participação ou queixa, se
meramente verbal, será reduzida a escrito.
3 - A denúncia, participação ou queixa relativas a
situações de assédio no trabalho, pode ser dirigida
para o endereço eletrónico do CHTMAD
(admin@chtmad.min-saude.pt).
4 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 73/2017 de 16 de agosto, a Inspeção-Geral
de Finanças e a Autoridade para as Condições de
Trabalho disponibilizam endereços eletrónicos
próprios para receção de queixas de assédio em
contexto laboral, no setor privado e no setor público,
respetivamente, e informação nos respetivos sítios
na Internet sobre identificação de práticas de
assédio e sobre medidas de prevenção, de combate
e de reação a situações de assédio.
5 - A informação que venha a ser disponibilizada pela
Inspeção-Geral de Finanças sobre a identificação de
práticas e sobre medidas de prevenção, de combate
e reação a situações de assédio, será tida em
consideração pelo CHTMAD no tratamento das
situações de assédio de que tome conhecimento.

Artigo 6.º
denúncia
1 - Qualquer colaborador/a que considere ser alvo
de assédio no trabalho deve reportar a situação ao
seu/sua superior hierárquico imediato, ou ao
superior hierárquico a seguir caso o assediador seja
o superior hierárquico imediato, ou diretamente ao
Presidente do Conselho de Administração caso não
haja outro superior direto.
2 - Todos os que tenham conhecimento de práticas
irregulares suscetíveis de indiciar situações de
assédio ou conhecimento que um colaborador
praticou infração disciplinar, por práticas de assédio,
podem participá-la a qualquer superior hierárquico
daquele e devem prestar a devida colaboração no
processo disciplinar e em eventuais processos de
outra natureza a que haja lugar.

6

Artigo 10.º
responsabilidade do empregador

capítulo III
regimes sancionatórios

1 - A responsabilidade pela reparação dos danos
emergentes de doenças profissionais resultantes da
prática de assédio, é da entidade empregadora
pública, nos termos da lei.
2 - A responsabilidade pelo pagamento da reparação
dos danos emergentes de doença profissional
prevista no número anterior é da Segurança Social,
nos termos legalmente previstos, ficando esta subrogada nos direitos do trabalhador, na medida dos
pagamentos efetuados, acrescidos de juros
vincendos.

Artigo 8.º
procedimentos e responsabilidade civil
1 – O CHTMAD instaura procedimento disciplinar, nos
termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada e publicada em anexo à Lei n.º 35/2014 de
20 de junho, sempre que tiver conhecimento de
alegadas situações, de atos ou comportamentos
suscetíveis de indiciar práticas de assédio no trabalho.

Artigo 11.º
confidencialidade e garantias

2 – Por sua vez, a prática de assédio constitui também
contraordenação muito grave, prevista no n.º 5 do
artigo 29.º do Código do Trabalho, sem prejuízo da
eventual responsabilidade penal prevista nos termos da
lei, que dá origem aos respetivos procedimentos a
instaurar pelas entidades competentes.

1 - É garantida a confidencialidade relativamente a
denunciantes, testemunhas e em relação à
denúncia, até à dedução da acusação.
2 - Os colaboradores e dirigentes do CHTMAD não
podem divulgar ou dar a conhecer informações
obtidas no desempenho das suas funções ou em
virtude desse desempenho, mesmo após a cessação
das mesmas, salvo se tal informação já tiver sido
autorizada ou puder ser tornada pública, nos termos
da lei.
3 - O denunciante e as testemunhas por si indicadas
não podem ser sancionados disciplinarmente, a
menos que atuem com dolo, com base em
declarações ou factos constantes dos autos de
processo,
judicial
ou
contraordenacional,
desencadeado por assédio até decisão final,
transitada em julgado, sem prejuízo do exercício do
direito ao contraditório.
4 - É garantida a tramitação célere dos
procedimentos instaurados na sequência da
denúncia ou participação de assédio no trabalho.

3 - A prática de assédio confere à vítima o direito de
indemnização, por danos patrimoniais e não
patrimoniais, de acordo com o previsto no artigo 28.º
do Código do Trabalho, em matéria de indemnização
por ato discriminatório.

Artigo 9.º
publicidade da decisão
Não pode ser nunca dispensada a aplicação da sanção
acessória de publicidade da decisão condenatória
quando esteja em causa prática de assédio que
consubstancie a contraordenação tipificada no n.º 5 do
artigo 29.º do Código do Trabalho.

Artigo 12.º
presunções legais
Presume-se abusivo o despedimento ou a aplicação
de outra sanção aplicada para punir uma infração,
até um ano após a denúncia ou outra forma de
exercício de direitos relativos à igualdade, não
discriminação e assédio.
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capítulo IV
disposições finais
Artigo 13.º
entrada em vigor, divulgação e compromisso
1 - O presente Código de Boa Conduta para a
Prevenção e Combate do Assédio no Trabalho entra
em vigor, após a sua aprovação, na data da sua
publicitação e divulgação, a todos os colaboradores
do CHTMAD.
2 - O Código de Boa Conduta para a Prevenção e
Combate do Assédio no Trabalho, será divulgado a
todos os colaboradores e disponibilizado no sítio da
Internet do CHTMAD.
3 - O Código de Boa Conduta para a Prevenção e
Combate ao Assédio no CHTMAD, foi elaborado de
acordo com a legislação vigente.

Aprovado em Conselho de Administração a 22 outubro de 2020
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