
Avaliação Prévia de Impacto de Género  

1 – Identificação da iniciativa 

APROFUNDA O REGIME JURÍDICO PARA COMBATER O ASSÉDIO NO LOCAL DE TRABALHO, 

REPARTINDO O ÓNUS DA PROVA E CONFERINDO FORÇA EXECUTIVA ÀS DECISÕES CONDE-

NATÓRIAS DA AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO. 

 2 – Descrição da situação de partida sobre a qual a iniciativa vai incidir 

A presente iniciativa altera o regime jurídico laboral do assédio no local de trabalho. 

 3 –  A iniciativa consiste num ato normativo de caráter meramente repetitivo e não inovador? 

Sim 
 

Não 
 

Nota: Em caso de resposta afirmativa o preenchimento da ficha encontra-se concluído. 

 
 

4 – Previsão de resultados a alcançar e valoração do impacto de género 

Categorias / Indicadores 
Avaliação Valoração 

Sim Não N/A Positivo Neutro Negativo 

1 Direitos:   
1.1 O projeto ou a proposta de lei afetará os direitos das mulheres ou 

dos homens de forma direta ou indireta?       
Notas:   

 

2 Acesso:   
2.1 O número de homens e mulheres que beneficiam da aplicação da lei 

é igual?       
Notas:   

 

2.2 
A lei permite que os homens e mulheres participem de igual modo? 

      
Notas:   

 

3 Recursos:   
3.1 Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos recursos (tempo, finan-

ceiros, informação) necessários para poderem beneficiar da aplicação 

da lei? 
      

Notas:   

 

3.2 A lei promove uma distribuição igual de recursos entre homens e mu-

lheres?       
Notas:   

 

4 Normas e Valores:   
4.1 Caso a lei entre em vigor, os estereótipos de género, bem como as 

normas e valores sociais e culturais, irão afetar homens e mulheres de 

forma diferente? 
      

Notas:   

 

4.2 Os estereótipos e certos valores serão uma barreira para mulheres ou 

homens quando tentarem maximizar os benefícios que lhes são con-

cedidos pela lei? 
      

Notas:   

 

Totais:       
 

5- Conclusão/propostas de melhoria 

O impacto de género revela-se sobretudo através do exercício de relações de poder na relação 
laboral, e em que a situação de desproteção das mulheres assume contornos mais gravosos, desde 
logo pelo estado de gravidez ou pela maior dificuldade de conciliação da vida pessoal e familiar 



com o trabalho, por ainda ser sobre elas que recai a responsabilidade de desempenhar tarefas 
ligadas à esfera doméstica e, nomeadamente, no assédio sexual que faz parte do conceito de as-
sédio em contexto de trabalho, que é sobretudo exercido sobre mulheres. Assim, o projeto poderá 
contribuir para combater o fenómeno do assédio, nomeadamente o praticado sobre mulheres. 

 


