
A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A

REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto:  Situação  de  assédio  moral  continuado  aos  trabalhadores  e  trabalhadoras  da  empresa

Lanifato, em Belmonte

Destinatário: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

A União dos Sindicatos de Castelo Branco está a levar a cabo uma campanha nas empresas contra o assédio

moral no local de trabalho, no seguimento das recentes alterações à legislação que regula as situações de

assédio no local de trabalho e protege mais os trabalhadores e trabalhadoras.

Conforme noticiado pela Rádio Covilhã no dia 24 de outubro, o Sindicato Têxtil da Beira Baixa denunciou casos

de assédio moral sobre os trabalhadores e trabalhadoras da empresa Lanifato perpetuados ao longe de vários

meses, sendo que, de acordo com dirigentes sindicais, “nem as denuncias ou as coimas da Autoridade para as

Condições de Trabalho (ACT)” surtiram efeito na cessação dos atos de assédio. 

Assim, é indicado que há “discriminação salarial entre funcionários, controlo nas idas à casa de banho, férias

mudadas sem qualquer informação e esclarecimento, não há dias para receber salários nem subsídios e não há

pagamento de trabalho suplementar”. 

Perante este quadro,  já vários trabalhadores estão com depressões profundas,  o que tem levantado muita

preocupação. A pressão foi de tal forma que nem as sucessivas queixas à ACT surtiram efeito na resolução dos

problemas. O sindicato afirma que “as ameaças, mesmo físicas, são dirigidas também aos dirigentes sindicais e

inspetores da ACT que ali se deslocam”. 

Os relatos deste tipo de atuação por parte da Lanifato são recorrentes e, até agora, toda a exposição pública

não surtiu efeito. Importa salientar que já se encontram em vigor as alterações à legislação sobre assédio no

local de trabalho, devendo este tipo de ocorrências ser punidas o mais rapidamente possível. Está em causa o

bem estar físico e psicológico dos trabalhadores e trabalhadoras, logo a atuação da ACT deve ser célere no

cumprimento da legislação vigente. 

As situações descritas, a confirmarem-se, são inaceitáveis e consubstanciam violações claras da legislação

laboral,  designadamente  na  parte  atinente  ao  assédio  no  local  de  trabalho.  O  Ministério  do  Trabalho,

Solidariedade e Segurança Social deve, através da ACT e outros meios disponíveis, fazer valer o cumprimento

da legislação, a bem da segurança dos trabalhadores. 

Mais  não  fosse,  e  ainda  que  se  entendesse  que  as  práticas  descritas  não  consubstanciam assédio,  elas
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constituem são por  si  só violações de deveres do empregador, consagrados no código do trabalho e,  em

algumas situações, de garantias do trabalhador, pelo que estão a coberto do regime das contra-ordenações

laborais.

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais  aplicáveis,  o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério do Trabalho,

Solidariedade e Segurança Social, as seguintes perguntas:

1. Tem o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social conhecimento desta situação?

2. Confirma  a  deslocação da  ACT a  esta  empresa  a  fim  de  verificar  situações  de  assédio  no  local  de

trabalho? Se sim, quais as conclusões destas ações inspetivas? 

3. Que medidas estão a ser tomadas de forma a dar cumprimento à legislação laboral na empresa?

Palácio de São Bento, 2 de outubro de 2017.

A deputada e o deputado
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