
 

   

 
 

 

 

Seminário Internacional 
 
Assédio Sexual e Moral no Local de 
Trabalho 

Com o objetivo de apresentar e discutir os resultados 
preliminares da Pesquisa sobre Assédio Sexual e Moral no 
Local de Trabalho, a parceria do projeto, financiado pelo 
programa PT07 do EEA Grants, vai realizar no próximo dia 
3 de junho, no Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas – ISCSP, o SEMINÁRIO INTERNACIONAL – ASSÉDIO 
SEXUAL E MORAL NO LOCAL DE TRABALHO. 

De acordo com os dados preliminares da pesquisa sobre 
Assédio Sexual e Moral no Local de Trabalho, coordenada pela Professora Anália Torres e 
desenvolvida no CIEG - Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas, entidade parceira do projeto, em Portugal: 

 16,5% da população ativa em Portugal já sofreu pelo menos uma vez durante a sua vida 
profissional uma forma de assédio moral no trabalho; 

 12,6% da população ativa em Portugal já sofreu pelo menos uma vez durante a sua vida 
profissional uma forma de assédio sexual no trabalho; 

 As mulheres são as principais vítimas tanto de assédio moral (16,7% das mulheres ativas) 
como de assédio sexual (14,4%) no local de trabalho. Este dado torna-se especialmente 
evidente no caso do assédio sexual, face aos homens; 

 Os homens também são vítimas destas formas de assédio no local de trabalho, sendo mais 
frequente serem vitimas de assédio moral (15,9%) do que sexual (8,6%). 

Para além da apresentação e discussão dos resultados daquele que é o mais recente Inquérito 
sobre Assédio Sexual e Moral no Local de Trabalho, passados 25 anos desde o primeiro estudo 
sobre a temática, em Portugal, esta pesquisa procura agora desenhar o retrato da realidade atual. 
O Seminário tem também como finalidades: a sensibilização e a consciencialização de diversos 
interlocutores para a temática do assédio moral e sexual no local de trabalho; o debate em torno 
das questões que lhe estão associadas; a análise de estudos de caso concretos e combater 
equívocos, esclarecendo o que é assédio e o que não é; bem como a partilha de experiências e a 
comparação de políticas, legislação, práticas e procedimentos relativos a casos de assédio moral e 
sexual no local de trabalho tanto em Portugal como na Noruega, país parceiro do projeto. 
 
Este projeto envolve vários parceiros nacionais e internacionais. A par da CITE, entidade 
promotora, são parceiros nacionais: o CIEG - Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do ISCSP 
Políticas, que desenvolve o trabalho de investigação e pesquisa; a ACT - Autoridade para as 
Condições do Trabalho; a Ordem dos Advogados; o CEJ – Centro de Estudos Judiciários; a CML – 
Câmara Municipal de Lisboa; e a Grafe Publicidade. A KS - The Norwegian Association of Local and 
Regional Authorities, constitui-se como parceira internacional. 



 

   

 
 

 

 
Esta parceria é de extrema importância uma vez que permite o envolvimento de parceiros 
institucionais com capacidade de intervir direta ou indiretamente nos locais de trabalho. Permite 
igualmente esclarecer e alertar, intervir e ajudar a criar um clima social e organizacional de 
intolerância face a práticas atentatórias da dignidade das pessoas, em especial das mulheres, por 
serem as mais afetadas. 
 
Este projeto contribui para a promoção de políticas públicas que efetivamente protejam vítimas de 
assédio, deixando clara a ideia de que se trata de uma conduta intolerável. Contribui ainda para a 
melhoria da formação de profissionais e a construção de guiões para as organizações, essenciais na 
prevenção do assédio como atentado à dignidade e aos direitos humanos no trabalho.  
 
 


