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Homens são assediados no trabalho principalmente por mulheres 

1 tido Em cerca de 35% dos casos trata-se de avanços homossexuais. 
Objetivos impossíveis de atingir são armas das chefias entre homens e mulheres 

Assédio no trabalho 
chegou aos homens 

Carlos Varela 
carlos varela@jn pt 

► O assédio sexual no trabalho 
não faz apenas vítimas entre as 
mulheres. Os homens também o 
sofrem, incluindo avanços homos-
sexuais. A revelação surge num 
estudo elaborado pelo Centro In-
terdisciplinar de Estudos de Géne-
ro (CIEG), do Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas, que 
pela primeira vez envolveu a rea-
lidade dos homens como alvo do 
assédio sexual, assim como o as-
sédio moral, ou seja as pressões 
sofridas por homens e mulheres 
para abandonarem o local de tra-
balho. 

E numa ou noutra realidade, en-
volvendo mulheres ou homens, o 

Ponnenores • 

Governo preocupado 
• Face aos dados expressos 
pelo relatório e a associação ao 
trabalho precário, o secretário 
de Estado do Emprego, Miguel 
Cabrita, mostrou preocupação 
face ao cenário futuro e consi-
derou haver bases para poste-
rior trabalho. 

Poucas queixas 
• Não obstante a gravidade da 
assédio sexual, são poucos os 
homens e mulheres que apre-
sentaram queixa junto das auto-
ridades competentes. E as mu-
lheres reagem mais negativa-
mente que os homens. 

contexto das vitimas é sempre o 
mesmo: uma fragilidade marcada 
pelo trabalho precário, em que os 
agressores estão numa situação de 
domínio e prepotência. 

O primeiro estudo em Portugal 
sobre o assédio no local de traba-
lho realizou-se em 1989, mas foi li-
mitado às mulheres e ao assédio 
sexual. 

"Mas o contexto alterou-se. Dai, 
ter agora surgido também o ho-
mem enquanto alvo, e o assédio 
moral", abrangendo os dois sexos, 
explicou ao IN Anália Torres, coor-
denadora da equipa que realizou o 
estudo. 

Assédio moral leva a suicídio 
Em 33,3% das situações em que o 
homem é vítima, o assédio sexual 
é praticàdo pelo superior hierár-
quico. lá nas mulheres, o chefe é o 
autor do assédio em 44,7% dos ca-
sos. E se a maioria das agressões de 
que o homem é vitima advém do 
sexo oposto, o estudo revela que 
35,4% dos casos são de assédio ho-
mossexual, enquanto nas mulhe-
res apenas 5% das investidas vêm 
do mesmo sexo. 

O assédio moral, com persegui-
ção laborai e pressões para deixar 
o posto de trabalho. apresenta me-
nos distinções relativamente ao 
género, se bem que o homem seja 
mais alvo de "objetivos e prazos 
impossíveis de atingir, segundo 
aponta o estudo. 

O relatório apresenta também 
casos pessoais. Um deles chegou 
mesmo ao suicídio. • 
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Em Portugal, o assédio sexual atinge 12,6% da população ativa, enquanto na média dos países europeus o valor ronda os 2%. © 123RF

Diminui assédio
a mulheres
Sociedade. A proporção de mulheres que admite ter sido

vítima de assédio no local de trabalho diminuiu, em 25 anos,

de 34% para cerca de 14%, revela um estudo relativo a 2015.

Os dados preliminares, divulgados
em junho de 2015, revelaram que
mais de 1,5 milhões de pessoas
já foram vítimas de assédio moral
ou sexual no emprego, sendo as
mulheres as principais vítimas e os
chefes os principais abusadores. Os
dados constam do estudo “Assédio
Sexual e Moral no Local de Trabalho

em Portugal”, desenvolvido pelo
Centro Interdisciplinar de Estudos
de Género, do Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas, e da
responsabilidade da Comissão para
a Igualdade no Trabalho e no Em-
prego (CITE).

O estudo vem atualizar os dados
recolhidos em 1989. Comparando

com os dados de 2015, constatam-se
“grandes transformações” na socie-
dade portuguesa, nomeadamente
“na forma como as mulheres passa-
ram a conhecer os seus direitos”, o
que trouxe maior clareza na identi-
ficação de situações de assédio se-
xual e maior capacidade de reação.

Verifica-se também uma dimi-
nuição da frequência com que as
mulheres são vítimas de assédio se-
xual e se em 1989 os dados mostra-
vam uma proporção de 34%, esse
número diminuiu para 14% em
2015.
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