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ASSÉDIO MORAL - MOBBING

Sabia que:
Nos países europeus a prevalência
do assédio moral
em contexto laboral
varia entre 2% e
15%, e que as maiores taxas de prevalência são encontradas nos setores de
serviços,
instituições de saúde, na
área dos serviços
sociais e da educação?

http://triflenew.blogspot.pt/2016/07/acoso-laboral-o-mobbing.html

Editorial
Os comportamentos abusivos (atitude, gesto, palavra) contra a integridade psíquica ou
física de um indivíduo no local de trabalho, designado como "mobbing", "bullying no
local de trabalho" ou "assédio moral no local de trabalho", têm sido objeto de um crescente número de estudos que confirmam que este tipo de fenómenos constitui uma
fonte de sofrimento para os trabalhadores e que está consistentemente, e de forma
bidirecional, associado à diminuição da saúde mental, o que reforça a importância de
se desenvolverem estratégias de prevenção em contexto ocupacional. Em termos jurídicos, constitui uma contra-ordenação muito grave podendo mesmo estar em causa
um ilícito criminal.
No sentido de sensibilizar a comunidade académica para esta temática, divulga-se a
newsletter nº 6 do SSO-IPL.
Rita da Silva Pereira (Médica do Trabalho)
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Mobbing - O que é?
O conceito de mobbing ou de assédio moral no local

sen, 2012; Ortega, 2009; Agervold 2009). Um aspe-

de trabalho inclui todas as situações em que um

to importante das ações de mobbing, é que não se

trabalhador se sente maltratado e/ou abusado, de

limitam a um único evento, caracterizando-se pela

forma continuada, por outro(s) membro(s) da em-

persistência/continuidade do comportamento ao

presa/instituição e em que o indivíduo em questão

longo do tempo (pelo menos uma vez por semana

apresenta dificuldade em defender-se contra essas

durante seis meses) com a intenção de ostracizar o

ações. Etiologicamente o mobbing é considerado

indivíduo. Existe habitualmente assimetria de poder

um fenómeno multifatorial onde intervêm fatores

(Weber, 2007).

individuais e profissionais / sociais com origem muitas vezes em conflitos não resolvidos ou em mudanças nas condições de trabalho. Nos países europeus a prevalência varia entre 2% e 15%. As maiores taxas de prevalência são encontradas no sectores de serviços e da saúde, nos serviços sociais e
na educação (Weber, 2007).

Mobbing académico - O ambiente universitário
constitui um local comum no que concerne ao desenvolvimento de comportamentos de mobbing
mais ou menos “elaborados”. Quando pretendem
prejudicar um colega, desgastando-o emocionalmente, os agressores utilizam tipicamente estratégias inteligentes e eficazes que incluem, entre ou-

As ações de mobbing incluem, designadamente, o

tras, a recusa de recompensas merecidas, a difa-

estabelecimento de prazos não razoáveis para a

mação, a humilhação, a criação de dificuldades

execução de tarefas, bem como a ausência de signi-

burocráticas acrescidas e atitudes de ignorar propo-

ficado/sentido das mesmas e a excessiva monitori-

sitadamente o outro (Khoo, 2010). Os alvos são

zação/controlo por parte das chefias sobre a sua

habitualmente pessoas empreendedoras, inteligen-

execução. A agressividade verbal, a crítica contínua,

tes, inovadoras, íntegras e com elevados valores

e a existência de comentários depreciativos sobre o

morais, cuja competência e sucesso profissional

trabalhador a terceiras pessoas e/ou a sua exclu-

são percebidos como ameaças pelos agressores

são social, constituem também exemplos de assé-

(Khoo, 2010).

dio moral no local de trabalho (Verkuil, 2015; Niel-

Fonte: http://mobbing-dyskryminacja.pl/
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Os agressores, denominados de bullies utilizam as
ações de mobbing para esconder as suas próprias

Diferenças Género

fraquezas e limitações (Khoo, 2010). As dinâmicas

No geral os estudos mostram uma maior
prevalência de mulheres sujeitas a ações de
mobbing. Relativamente ao tipo de ações, nas
mulheres incluem habitualmente aspetos
emocionais envolvendo as relações interpessoais,
enquanto nos homens respeitam a questões
relacionadas com o seu desempenho no trabalho
(Campanini, 2006).

organizacionais, em particular o tipo de cultura e
liderança, valores e crenças podem promover e reforçar o mobbing no local de trabalho (Khoo, 2010).
Por vezes, é a própria gestão a iniciar ou participar
nas ações de mobbing, designadamente, por omissão ao não intervir quando tem conhecimento de
um caso na sua organização/instituição.

Fases do Mobbing
Vários estudos demonstram que o assédio moral é

Com a continuação, os indivíduos começam a sentir

um processo que se desenrola gradualmente e Ei-

-se estigmatizados e cada vez com maior dificulda-

narsen (2000) em consonância com Leymann

de em defender-se das agressões (Einarsen, 1999).

(1990) identificou quatro fases no mobbing – com-

Surgem sentimentos de desamparo, e faltas por

portamentos agressivos, conflito, estigmatização e

doença para conseguir lidar com a situação (Zapf e

trauma (expulsão). A primeira fase caracteriza-se

Gross, 2001). À medida que a situação se agrava,

por ações agressivas indiretas, subtis e não se pro-

desenrola-se a quarta fase – “expulsão” – onde vão

longa por muito tempo (Leymann, 1996). Na segun-

sendo retiradas tarefas e responsabilidades ao tra-

da fase os comportamentos são já mais diretos e

balhador, podendo mesmo terminar com a sua saí-

com o objetivo de humilhar, ridicularizar e isolar o

da imposta, ou voluntária.

trabalhador alvo do assédio (Leymann, 1996).

Fonte: http://revistaemprender.com/index.php/noticias-eventos/salud/item/144-
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Mobbing - Efeitos na Saúde
Os estudos longitudinais têm mostrado uma associ-

Para a caraterização de um caso de mobbing, reco-

ação entre a exposição ao mobbing e o aparecimen-

menda-se uma abordagem interdisciplinar onde

to de problemas de saúde mental ao longo do tem-

estejam envolvidos representantes internos e exter-

po (Verkuil, 2015; Tomei, 2007). Diversos estudos

nos à organização/instituição. As intervenções in-

mostraram associação entre o mobbing e a existên-

cluem apoio ao indivíduo (ex. apoio social) e medi-

cia de sintomas de depressão, ansiedade, perturba-

das operacionais (ex. participação ativa das chefias

ções psicossomáticas e níveis elevados de stresse

de topo e organização de uma comissão de media-

(Hauge, 2010). Um estudo coorte longitudinal, reve-

ção).

lou na Austrália prevalência de mobbing de 7,0%, à

O mobbing e os seus efeitos na saúde não são con-

data de participação, entre os 1466 entrevistados,

siderados ainda, do ponto de vista legislativo, nem

sendo que 46,4% revelaram terem sido vítimas de

como doença profissional nem como acidente de

intimidação em algum momento de sua vida profis-

trabalho.

sional. O mobbing constituiu um preditor independente de depressão e ansiedade (Butterworth,
2016).
O mobbing não constitui um diagnóstico médico,
mas os efeitos na saúde dele resultantes tornam
este fenómeno cada vez mais importante para a

Do ponto de vista da saúde
ocupacional o fenómeno deve ser
considerado como um grave perigo
psicossocial para a saúde,
condicionado pelo trabalho.

saúde ocupacional.

Mobbing - Efeitos na Organização/Instituição
O assédio moral no local de trabalho está associado
à diminuição da satisfação, da capacidade de desempenho e da motivação para o trabalho, bem
como a níveis mais elevados de doença e de absentismo laboral. O mobbing pode estar na origem do
consumo de drogas psicotrópicas (Verkuil, 2015;
Tomei, 2007) e de situações de incapacidades temporárias para o trabalho (“baixas”) de longa duração
(Nabe-Nielsen, 2016), com as repercussões óbvias
para a produtividade e para o ambiente psicossocial
no trabalho.
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Medidas Preventivas/Intervenção
Nas duas últimas décadas muito se tem falado sobre o mobbing/assédio moral, no entanto pouco se tem
feito no que concerne à implementação de medidas preventivas em contexto ocupacional, assim como no
estabelecimento de medidas legislativas nestas matérias.
De acordo com Tolfo (2016) é importante, quer seja para efeitos de prevenção ou de intervenção, que haja
um momento de diagnóstico onde sejam aplicadas algumas das seguintes ações:

À prevenção do assédio moral deve ser dada par-

ais que estimulem o respeito, a colaboração e a

ticular atenção, constituindo um ponto essencial

integração entre eles; apresentação de exemplos

a criação de grupos de trabalho em contexto ocu-

de comportamentos adequados e promoção de

pacional contra o mobbing (Weber, 2007). Outras

mudanças na organização que combatam o assé-

medidas de prevenção incluem: alterações na

dio (Tolfo, 2016). No que concerne à intervenção,

organização do trabalho; sensibilização e consci-

os mesmos autores propõem as medidas cons-

encialização dos trabalhadores; promoção de me-

tantes da Tabela 1.

lhorias nas relações interpessoais; promoção de
Tabela 1: Mobbing – Medidas de Intervenção.

Mobbing – Medidas de Intervenção
Identificação e avaliação de uma situação de assédio moral para intervir de modo
contextualizado, de acordo com a fase na qual a situação se encontra
Aplicação de medidas disciplinares e/ou sanções aos agressores e empregadores
Proteção judicial da vítima
Minimização das consequências para a vítima (fornecer apoio psicológico, definir
estratégia terapêutica, práticas alternativas, consciencialização de grupo)
Inserção do mobbing no regulamento interno da instituição
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Medidas Preventivas (cont.)
Como é fácil depreender, e segundo Hoel, Cooper e
Faragher (2001), o combate ao mobbing traz bene-

Aumentar a consciencialização e
responsabilizar os agressores pelo
seu comportamento contribuirá para
um ambiente de trabalho mais
seguro e saudável.

fícios para o trabalhador, para a organização e para
a sociedade como um todo.

Enquadramento Jurídico
O artigo 29.º do Código do Trabalho em vigor desig-

caso de reincidência –, ainda que o comportamento

na o bullying laboral como “assédio” e caracteriza-o

não tenha sido praticado por si, mas por outros

como qualquer comportamento praticado em con-

seus trabalhadores. Repare-se que, para que este

texto de trabalho “com o objetivo ou o efeito de per-

ilícito se verifique, não é necessário que o trabalha-

turbar ou constranger a pessoa, afetar a sua digni-

dor sofra quaisquer danos, bastando que o compor-

dade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hos-

tamento tenha esse objetivo. Se, no entanto, tal

til, degradante, humilhante ou desestabilizador”.

efeito se produzir, o trabalhador tem ainda direito a

Este tipo de violência psicológica contra o trabalha-

indemnização por danos patrimoniais e não patri-

dor constitui contra-ordenação muito grave, sujei-

moniais.

tando o empregador ao pagamento de coimas e
eventuais sanções acessórias – nomeadamente a

Nos casos mais graves, pode mesmo estar em cau-

interdição do exercício de atividade ou a privação

sa um ilícito criminal, como a injúria e a difamação

do direito a participar em concursos públicos em

(crimes contra a honra do trabalhador), ameaça ou
c

Fonte: https://www.jpm.rs/
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Enquadramento Jurídico (cont.)
coação (crimes contra a liberdade pessoal do traba-

A Assembleia da República aprovou recentemente

lhador), ou ofensa à integridade física (crime contra

um conjunto de alterações legislativas destinadas a

a

grave

entrar em vigor em breve e que reforçam a proteção

(nomeadamente, quando haja afetação da capaci-

dos trabalhadores em relação a práticas de assédio

dade de trabalho), todos previstos no Código Penal

no trabalho, nomeadamente:

e puníveis com pena de prisão. Se o trabalhador for

- A proibição de aplicação de sanções disciplinares,

pessoa especialmente indefesa, por exemplo, em

incluindo o despedimento, aos denunciantes do

razão de doença ou gravidez, poderá haver crime de

assédio ou às suas testemunhas;

maus tratos, e a sujeição do trabalhador a perigo

- A obrigação de o empregador instaurar procedi-

para a vida ou de grave ofensa para o corpo ou a

mento disciplinar sempre que tiver conhecimento

saúde poderá constituir crime de violação de regras

de situações de assédio, sob pena de incorrer numa

de segurança.

contra-ordenação;

As vítimas de assédio laboral podem apresentar

- A responsabilidade pela reparação de danos emer-

queixa à Autoridade para as Condições do Trabalho

gentes de doença profissional resultante da prática

(ACT), se forem trabalhadores do sector privado, e à

de assédio pertence agora ao empregador;

Inspeção-Geral de Finanças (IGF), quando traba-

- A ACT e IGF passam a ter endereços eletrónicos

lhem no sector público, sendo importante procurar

próprios para a apresentação de queixas por assé-

guardar registo das agressões (comportamentos,

dio e informação nos seus sítios de internet sobre

datas, locais, etc.) e dos elementos que as possam

identificação destas práticas e medidas de preven-

provar (testemunhas, emails, etc.).

ção e reação.

saúde

do

trabalhador)

simples

ou
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