
Assédio Moral 600 mil trabalhadores dizem já ter sido vítimas. BE

quer agravar sanções, mas Governo defende que não é necessário mexer na lei
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das nove às cinco
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Vilhares
de portu-

gueses sofrem
tortura psicológi-
ca sete horas por
dia. Indesejados
nas empresas, são

perseguidos pelas
chefias, postos na
prateleira, muitas

vezes isolados dos colegas e forçados a
cumprir horário "num ambiente intimi-
dativo, hostil, degradante ou desestabi-
lizador". Segundo um estudo realizado
no ano passado pelo Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP)
e pela Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego (CITE), cerca
de 600 mil trabalhadores já foram ví-
timas de assédio moral. Mas o número
de empresas punidas é absolutamente
residual: entre 2010 e 2014, a ACT li-
mitou-se a fazer uma advertência, tendo
instaurado, em média, 16 autos por ano.

"O número de vítimas de assédio mo-
ral é assustadoramente elevado", subli-
nha a socióloga do ISCSP Anália Torres,
que coordenou o estudo "Assédio Sexual
e Moral no local de trabalho em Por-
tugal". Assente num inquérito a 1801
trabalhadores — uma amostra represen-
tativa de toda a população ativa de Por-

tugal Continental, à exceção do sector
primário —

, o estudo conclui que 16,5%
já sofreram situações de intimidação,
perseguição e isolamento no emprego.

Sendo o primeiro inquérito realiza-
do no país sobre assédio moral, não é

possível saber se o número tem vindo
a crescer nos últimos anos. Mas tudo
indica que sim, assegura a especialista:
"Os estudos internacionais mostram

que em situações de grande desempre-
go e precariedade, como a que vivemos,
aumentam os casos de assédio moral
por parte das empresas, que querem
despedir trabalhadores sem pagar in-
demnizações, mas também os pratica-
dos por colegas, num ambiente de cada
vez maior competição pela manutenção
do posto de trabalho."

O Ministério da Justiça não tem dados
sobre queixas-crime e condenações por
assédio moral, "considerando que esta
conduta não está tipificada de forma
desagregada na legislação penal". E a Au-
toridade para as Condições no Trabalho
(ACT) também não tem dados de denún-
cias formais. Ao Expresso, a antiga Inspe-
ção-Geral do Trabalho refere apenas que
recebeu no ano passado mais de 3000
pedidos de informação relativamente a
situações de assédio moral.

"Tornei-me um zombie"

O pesadelo de Pedro (nome fictício)
começou quando trabalhava há 15 anos
na contabilidade de uma empresa em
Lisboa. Sem que nunca lhe tivesse ex-
plicado porquê, o chefe começou por
mudá-lo de local de trabalho. Deixou
a sede da firma, que emprega cerca
de 90 pessoas, e passou para a cave de
uma outra dependência, onde trabalha-
va meia dúzia de colegas com funções
mais desqualificadas. Protestou, mas
disseram-lhe que o seu antigo posto já
tinha sido ocupado.

A convivência com os novos colegas
não durou muito. Passados poucos me-
ses, todos foram transferidos para outro
local. Menos ele. "Fiquei sozinho numa
cave escura, sem janelas nem ventilação
e só com uma mesa e uma cadeira." Ti-
raram-lhe o computador, a impressora,
até o telefone. E deixaram de lhe atri-
buir tarefas. Todos os dias esperou, em

vão, que algum responsável aparecesse
para lhe dar algum tipo de trabalho, o

que nunca aconteceu.
"Passava oito horas por dia a olhar

para as paredes, sem nada para fazer.
Fiquei completamente em baixo. Acor-
dava todos os dias com a tensão a 17
ou 18 só de pensar no inferno que ia
ter pela frente. Queriam que eu me
fartasse, que me despedisse para me vir
embora sem direito a nada. Só aguentei
com antidepressivos, calmantes e com-
primidos para dormir. Tornei-me um
zombie", recorda.

Ao fim de um ano, fez queixa à ACT.
Um dia, de surpresa, foi visitado por
duas inspetoras. No relatório do pro-
cesso, as técnicas escreveram que o es-
criturário se encontrava "sentado a uma
secretária sem qualquer instrumento
de trabalho visível, nomeadamente cal-

culadora, computador ou impressora,
nem qualquer documento, fatura ou ou-
tro", não tendo a empresa apresentado
"qualquer razão objetiva para justificar
tal situação". Ainda assim, a ACT aca-
bou por arquivar o caso.

Pedro não desistiu. Quando quiseram
despedi-lo por extinção do posto de tra-
balho, o escriturário processou a empre-
sa por assédio moral. No final do ano pas-
sado, o Tribunal do Trabalho de Lisboa
condenou a firma a uma indemnização
de €6200. A sentença pôs fim a mais
de sete anos de calvário. Nesse tempo, o

escriturário, atualmente desempregado,
tirou o curso de Direito e está agora a
concluir o mestrado. Quer poder ajudar
tantos outros que passam pelo mesmo.

O desfecho do caso de Pedro está lon-

ge de ser o mais comum. Por medo de

represálias, a maioria dos trabalhado-
res acaba por não denunciar o assédio.
"É preciso enorme força de vontade
para intentar uma ação contra a em-



presa, mas na maior parte dos casos as

pessoas estão tão fragilizadas que só

querem pôr fim à situação e acabam
por despedir-se elas mesmas e vir em-
bora sem qualquer indemnização, o

que normalmente é o objetivo último
das empresas", diz a advogada Carolina
Amante, autora da tesa "A Prova no
Assédio Moral", que vai ser publicada
no próximo mês.

Mesmo quando se avança para tribu-
nal, não é fácil conseguir uma condena-

ção. "Na área do Direito do Trabalho, é

dos casos mais difíceis de provar, já que
o ónus da prova cabe exclusivamente ao
trabalhador. A maior parte da prova é

testemunhal, sendo que na maioria das

vezes os colegas não aceitam testemu-
nhar", explica a advogada, defendendo
nestes casos uma inversão do ónus da

prova, como já acontece em França ou
na Alemanha, por exemplo.

O assédio moral não constitui um cri-

me, mas apenas uma contraordenação
muito grave, a que corresponde uma
multa que oscila entre os €2040 e os

€40.800, em função do volume de ne-
gócios da empresa. O Bloco de Esquer-
da anunciou na semana passada que
quer agravar as penalizações, aumen-
tando o valor das coimas e propondo
até a criação de uma "lista negra" das

empresas condenadas por perseguir
trabalhadores.

Vários especialistas concordam que é

preciso ir mais longe. Além de apostar
na sensibilização, a presidente da Co-
missão para a Igualdade no Trabalho e

no Emprego (CITE), Joana Gíria, tam-
bém defende "o reforço das medidas
legislativas" para combater o assédio
moral. Questionado pelo Expresso, o

Ministério do Trabalho entende, no
entanto, que há "uma proteção legal
forte para as situações de assédio no tra-
balho". Mais do que reforçar as sanções,
fonte oficial do ministério refere que "é
necessário apostar na informação dos
trabalhadores e dos empregadores e na
criação dos mecanismos de prevenção."

Fausto Leite, especialista em Direito
do Trabalho, discorda: "A fiscalização
é ineficaz e quase sempre as empresas
saem impunes. É preciso criminalizar
estas práticas e prever penas de prisão
em vez de coimas ridículas. Milhares
de trabalhadores vivem um pesadelo
diariamente."
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PRÁTICAS DE ASSÉDIO MORAL

¦ Não atribuição de funções — o
trabalhador fica sem nada para fazer

¦ Atribuição de funções menos
qualificadas

¦ Acumulação excessiva de tarefas —
a chefia traça metas de trabalho
inatingíveis para depois acusar o
funcionário de não as ter cumprido

¦ Retirada de instrumentos de trabalho
como computador, telefone, acesso à

internet, etc.

¦ Isolamento — colocar o funcionário
num local à parte e/ou instruir
colegas e chefias para não
contactarem com ele

¦ Retirada de regalias (telemóvel,
viatura, lugar de garagem, etc.)

¦ Intimidação/humilhação — ameaças
sistemáticas de despedimento,
insultos, criação de situações de
stresse com o objetivo de provocar
descontrolo

COMO AGIR

¦ Anotar todas as humilhaçõese
intimidações (data, hora, local, nome
do agressor, colegas que
testemunharam, etc.)

¦ Guardartodos os e-mailse outros
documentos que ajudem a provar a

situação

¦ Escrever à chefia dizendo o que está a
escrever. Essas mensagens escritas

podem vir também a servir de prova,
umavezqueoassediador não poderá
invocar que não sabia que se sentia
desconfortável ou ofendido com os

seus comportamentos

¦ Demonstrar confiança. O medo
reforça o poder do assediador

¦ Expor a situação a colegas, aos
familiares e ao médico do trabalho

¦ Evitar a ocorrência de conversas com
o assediador sem a presença de
testemunhas

¦ Recorrer ao sindicato e apresentar
queixajunto da CITE e da ACT

TESTEMUNHO

"Uma luta de Da
Paulo Faísca, de 49 anos, conta
na primeira pessoa como foi
perseguido no trabalho. Tudo
começou em 2009, mas ainda
não consegue calar a revolta

vid contra Golias"
Comecei a trabalhar numa empresa
químico-têxtil em 1991. Tinha então
24 anos de idade. Confesso que não
era o tipo de trabalho com que tinha
sonhado, mas as oportunidades não
eram muitas e as habilitações literá-
rias também não, o que fez com que
agarrasse esse trabalho com ambas
as mãos. As condições salariais, bem
como outras regalias, eram bastante
razoáveis, o que me motivou a conti-
nuar durante mais de 20 anos, ape-
sar de ser um trabalho duro.

Trabalhava por turnos e perdi a
conta aos Natais e passagens de ano
em que estava a trabalhar enquan-
to todos se divertiam, as noites em
que muitas vezes penosamente tra-
balhava oito ou 12 horas enquanto
todos dormiam e os fins de semana
irrecuperáveis. Apesar de tudo isso,

sempre pensei que era ali, onde pra-
ticamente a tinha iniciado, que iria
acabar a minha vida profissional.
Não podia estar mais enganado.



Em 2009, a minha esposa teve um
problema do foro psicológico, que
necessitou de acompanhamento mé-
dico e do meu apoio, o que levou a
ausentar-me dois dias do trabalho,
apresentando a devida justificação.

Para minha surpresa, fui alvo de um
processo disciplinar por parte do
diretor de Recursos Humanos, que
me acusava de ter apresentado uma
justificação falsa e de não ter avisa-
do a empresa que iria estar ausente
nesses dias.

A empresa avançou para o meu
despedimento por justa causa e eu
avancei para a sua impugnação em

tribunal. Ficou provado que a jus-
tificação médica era perfeitamente
legítima. O Tribunal de Trabalho do
Barreiro decidiu então que eu tinha
de ser reintegrado, sem qualquer
perda de regalias.

Em mais de trinta anos de histó-
ria da empresa, nunca nenhum tra-
balhador tinha ganho um processo
em tribunal. Numa empresa que era
gerida com mão de ferro, o orgulho
(dos patrões) ficou ferido de morte.
Tentaram então que eu não fosse
reintegrado tal como o tribunal tinha
decidido e decidiram avançar para
uma oferta de indemnização.

O objetivo dos responsáveis era

que eu nunca mais fosse trabalhar. O
meu era o oposto. Mudaram então de
tática e decidiram fazer comigo um
acordo de isenção de assiduidade.
Ou seja, eu ficava em casa sem traba-
lhar, a receber vencimento, até que
a empresa assim o desejasse. Como
já tinha visto trabalhadores que a
empresa considerava indesejáveis se-

rem perseguidos, aceitei a proposta,
apenas para adiar as represálias de

que iria ser alvo.
Passados seis meses sou chamado

para trabalhar, mas o diretor de Re-
cursos Humanos informou-me que
seria transferido para outra área e

que me iria ser retirado o subsídio



de turno de 250 euros que auferia há
mais de 20 anos.

Começou aí um calvário de nove
meses que não desejo nem ao pior
dos meus inimigos. A área para onde
fui trabalhar, dirigida pelo filho do
então administrador, era para onde
eram frequentemente enviados os
trabalhadores considerados indese-

jáveis, sujeitando-os a todo o tipo de

humilhações, para que abandonas-
sem a empresa.

A minha função, toda a vida, foi
de operador químico, mas quando
lá cheguei fui informado pela minha
chefia direta que eu ia andar a varrer
o chão, despejar caixotes do lixo e a
regar o jardim. Apesar do meu advo-
gado desaconselhar-me a fazê-10, eu
não desobedeci e fiz tudo o que me
mandaram.

Habitualmente, os trabalhadores
que foram sujeitos a este tipo de mas-
sacre psicológico não aguentavam
mais de um mês. Eu aguentei nove.
E como perceberam que nada me
iria demover a abandonar a empresa,
sabendo que eu tinha um problema
na cervical, que me impedia de fa-
zer certos esforços, a certa altura
colocaram-me diariamente a fazer
um trabalho muito pesado que me
provocava imensas dores nas costas
e que me levava frequentemente ao

posto médico da empresa.
Além disso, o diretor de Recur-

sos Humanos recusou-se durante
vários meses a entregar-me recibos
de vencimento e a ativar o meu car-
tão de (seguro de) saúde e da minha
esposa. Chegou mesmo a ligar para
o trabalho da minha esposa a pedir
informações acerca dela, o que lhe
poderia ter causado problemas com
a sua entidade patronal.

Além disto, existia aquele massa-
cre diário, mesquinho, que me ia
martirizando, levando-me a ter que
receber ajuda psicológica. Tudo isto
era do conhecimento da comissão de

trabalhadores, que nas reuniões que
mantinha com a administração abor-
dava a minha situação, sem sucesso.

Um dia, contratei uma advogada
e interpus um processo contra a
empresa por assédio moral. Nada
consegui provar, pois é terrivelmen-
te difícil provar uma situação desta
natureza, que vive essencialmente à
base do testemunho de outros traba-
lhadores, que por receio de represa-



lias obviamente se recusam a dar a
cara. Em contrapartida, a empresa
consegue mobilizar todas as pessoas
que quiser. É uma luta de David con-
tra Golias.

Acabei por ser despedido. É uma
dor que persiste em não me largar.
Passo mil e um noites acordado a
sós com o meu pensamento e com
este ódio que nunca para de crescer
e que não consigo dominar. Esta in-

justiça gritante que me esmaga. Que
me rasga por dentro. Que me marca
por fora. Esta loucura que por vezes
me impele a fazer justiça pelas pró-
prias mãos, o que os meus valores e o

olhar da minha esposa me impedem
de prosseguir. Questiono mil e uma
coisas. Que seres humanos são estes?

Que justiça é esta? Como é possível

que o assédio moral não seja conside-
rado crime, mas apenas uma contra
ordenação? Como é possível que os

responsáveis deste país deixem que
um problema desta grandeza não
seja abordado com o destaque que
merece?

O meu caso, infelizmente, não é

o único. Não tenho estatísticas que
comprovem o que vou dizer, mas
não é difícil chegar à conclusão de

que estamos perante uma calami-
dade que atinge certamente muitos
milhares de portugueses que sofrem
em silêncio. Que sentem vergonha de
terem sido perseguidos, quando os

perseguidores nada sentem porque
nada têm dentro deles para sentir.
Pois bem, eu sou daqueles que não
sente vergonha, que não tem medo
e que denuncia estas atrocidades.
Eu sou daqueles que não desistem.
E falarei até que alguém me ouça.


