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Considera-se “assédio no trabalho” o conceito legal previsto nos nºs 
2 e 3 do artigo 127º do Código do Trabalho, que é o seguinte:



“1. Entende-se por assédio o comportamento indesejado, 
nomeadamente o baseado em fator de discriminação, praticado 
aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou 
formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou 
constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um 
ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 
desestabilizador.

2. Constitui assédio sexual o comportamento indesejado de caráter 
sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o 
efeito referido no número anterior.”

Compromissos da Empresa
O Grupo Mapei compromete-se a:

Promover um ambiente de trabalho entre os seus 
colaboradores, a todos os níveis, isento de situações de 
violência no trabalho, considerando inaceitável a existência de 
condutas de assédio, moral ou sexual, no trabalho;
Promover as medidas e/ou decisões adequadas, 
nomeadamente o exercício do poder disciplinar se verificados 
os pressupostos legais para o efeito, relativamente a situações 
devidamente circunstanciadas de assédio no trabalho que 
sejam conhecidas por via dos meios de contacto indicados infra;
Promover ações de sensibilização e informação dos 
colaboradores com responsabilidades hierárquicas para a 
manutenção de um clima de trabalho isento de práticas de 
assédio no trabalho, quer nas relações hierárquicas, quer entre 
os colaboradores sob a sua responsabilidade;

Promover a abordagem do tema da prevenção e combate ao 
assédio no trabalho, nas ações de formação que proporcione 
aos colaboradores;
Assegurar-se que qualquer novo colaborador admitido pela 
Empresa deve beneficiar, na fase inicial da sua integração, de 
informação e ser sensibilizado para a importância do seu 
empenhamento na prevenção e combate a eventuais condutas 
de assédio no trabalho
Divulgar junto dos colaboradores, através dos meios de 
comunicação internos apropriados, informações que possam 
ser úteis sobre o tema do assédio no trabalho.

Compromissos dos Colaboradores
Os colaboradores do Grupo Mapei, comprometem-se a:

Abster-se de quaisquer práticas de assédio no trabalho;
No caso dos colaboradores com responsabilidades 
hierárquicas, a velar pela existência de um clima de trabalho 
saudável, quer nas relações hierárquicas, quer entre os 
colaboradores sob a sua direção;
Colaborar com a Empresa e entre si, visando um ambiente de 
trabalho preventivo de situações de assédio no trabalho;
Participar nas ações de sensibilização e/ou de formação que 
incluam o tema do assédio no trabalho;
Denunciar as situações de assédio no trabalho de que sejam 
vítima ou testemunhas.

No caso de dúvidas sobre a presente política de assédio no local de 
trabalho os colaboradores deverão usar o seguinte Endereço 
eletrónico: rhumanos@mapei.pt

As denúncias sobre situações de assédio no trabalho, devem ser dirigidas, 
por escrito à Empresa para o seguinte endereço postal: Lusomapei, SA 
Zona Business Park Tejo XXI EN1, Km 29, 2600-659 Castanheira do 
Ribatejo  e dirigidas ao Departamento de Recursos Humanos.
As denúncias devem ser acompanhadas dos meios de prova que o 
colaborador dispuser, incluindo indicação de testemunhas, se as houver.
O denunciante e as testemunhas por si indicadas não podem ser 
sancionadas disciplinarmente, a menos que actuem com dolo, com base 
em declarações ou factos constantes dos autos do processo judicial ou 
contraordenacional, desencadeado por assédio até decisão final, 
transitada em julgado, sem prejuízo do exercício do direito ao 
contraditório.
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Saúde e segurança no local de trabalho 
A Mapei reconhece a Saúde e Segurança no local de trabalho como um 
dos direitos fundamentais do trabalhador e como um elemento-chave 
para sustentabilidade do Grupo. Todas as decisões tomadas pelo 
Grupo devem respeitar a saúde a segurança no local de trabalho. 
Foi adotada e continua a ser melhorada uma Política de Saúde e 
Segurança no local de trabalho, que se baseia no desenvolvimento de 
um Sistema de Gestão da Segurança (SGS) e em medidas individuais e 
coletivas de prevenção para minimizar o potencial risco de lesões e / ou 
stress no local de trabalho. 
Pretende-se garantir excelentes condições de trabalho ao nível 
industrial, de acordo com os princípios de higiene, ergonomia 
industrial, processos organizacionais e ações individuais. 
A Mapei acredita na disseminação da cultura de prevenção de 
acidentes e consciencialização do risco entre os Colaboradores, 
promovendo ativamente esta cultura através de formação especí a e 
cursos informativos.
 Os Colaboradores devem considerar-se pessoalmente responsáveis 
e, assim, adotar todas as medidas preventivas e comportamentais 
traçados pelo Grupo Mapei para a proteção da sua saúde e segurança; 
medidas divulgadas através de diretivas especí as, instruções, 
formação e informação. Os Colaboradores não se devem expor ou 
expor os outros trabalhadores para os perigos que podem provocar 
ferimentos ou danos. 

A proteção do ambiente nos processos de trabalho 
A Mapei compromete-se a melhorar continuamente o meio ambiente e 
o desempenho dos seus processos de produção, cumprindo todas as 



disposições legislativas e regulamentares sobre esta matéria. Incluindo 
o desenvolvimento de um Certi ado Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) com base no princípio de minimizar o impacto ambiental e 
otimização do uso de recursos. 
São estimulados e incentivados os Colaboradores a participar 
at ivamente na implementação destes princípios, através da 
divulgação, informação e prestação de cursos de formação regulares, 
esperando-se que os colaboradores desempenhem um papel ativo na 
aplicação desses princípios nas suas funções.

Impacto ambiental do produto e segurança 
O Grupo Mapei compromete-se a desenvolver e implementar soluções 
técnicas inovadoras que minimizem o impacto ambiental e maximizem 
a segurança. Compromete-se ainda a fabricar e vender produtos que 
estejam de acordo com os mais elevados padrões em termos de 
desempenho ambiental e segurança em total conformidade com os 
requisitos legislativos e regulamentares. 














