
 

EAbrief: Alteração ao Código de Trabalho para a prevenção da prática de Assédio/ Amendment 

to the Labor Code for the prevention of the practice of Harassment 

Lei n.º 73/2017, de 16 de Agosto 

Prática de Assédio 

A Lei n.º 73/2017, de 16 de Agosto, que entrou em vigor a 1 de outubro de 2017, no seu art. 2.º, estabelece 

várias alterações ao Código do Trabalho com vista ao reforço do quadro legislativo na matéria de prevenção 

da prática de assédio. 

Uma das alterações ocorridas recai sobre o n.º 1 do art. 127.º do Código do Trabalho tendo-lhe sido 

aditadas duas alíneas referentes aos deveres do empregador, que resultam no seguinte: 

I. Adoção de códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho quando 

se tratem de empresas com sete ou mais trabalhadores; 

II. Instauração de um procedimento disciplinar sempre que o empregador tenha conhecimento de 

alegadas situações de assédio no trabalho.  

A violação do disposto nestas alíneas constituirá contraordenação grave, tal como se encontra ora 

disposto no n.º 7 do mesmo artigo. 

Mediante as referidas alterações, encontramo-nos disponíveis para auxílio na elaboração de um código de 

boa conduta relativo à temática do assédio. 

… 

Law no. 73/2017, 16th August 

Harassment Practice 

The Law No. 73/2017, 16th August, which entered into force on October 1st, 2017, establishes several 

amendments to the Labor Code in its article 2, in order to strengthen the legislative framework on the 

prevention of workplace harassment. 

The amendment includes two items related to the duties of the employer, which result in the following: 
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I. Adoption of good conduct codes for prevention and combat of workplace harassment in 

companies with seven or more employees; 

II. Establishment of a disciplinary procedure whenever the employer knows of alleged 

harassment situations at work. 

The violation of the provisions of these points shall constitute serious labor infraction. 

Given the amendments referred above, we are available to assist in the development of good conduct code 

on workplace harassment. 

Os melhores cumprimentos/Best Regards,  

Espanha e Associados - Sociedade de Advogados, RL 

Caso deseje obter informação adicional sobre esta matéria, por favor contacte/ If you require additional information on this matter, 

please contact: 

Luís Almeida Carneiro 

luis.acarneiro@espanhaassociados.pt 

Direito Laboral e Civil 

Civil and Labour Law 

 

 

(Caso não pretenda continuar a receber este tipo de e-mail, clique aqui, e coloque no subject a palavra remover/ If you do not 

wish to continue to receive this type of e-mail, click here, and write the word remove in the subject.) 

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não 

devendo servir de apoio a uma decisão sem acompanhamento profissional qualificado e dirigido ao caso concreto. O conteúdo desta Informação não 

pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte.  

This information is for distribution to clientes and colleagues and the information contained herein is provided as general and abstract and should 

not be used as a support for a decision without qualified professional advice being sought directly for the specific case. The contents of this information 

may not be reproduced, in whole or in part. 
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