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Nota das  
autoras

Ao longo do manual, optámos pela utilização do termo “vítima” 
para representar todas as mulheres vítimas ou potenciais vítimas 
de comportamentos de violência sexual. A escolha refletida deste 
termo prendeu-se com o facto de estarmos a falar com e para 
profissionais que poderão intervir neste âmbito. No entanto, não 
podemos deixar de partilhar a ideia trazida por Liz Kelly, em 1988, 
que, tentando recusar o conceito de vítima e defendendo o conceito 
de sobrevivente, argumenta que, apesar de todas as consequências 
e perdas resultantes da história de vitimação, as mulheres percebem 
que vão fazendo importantes descobertas e escolhas num processo 
ativo de adaptação, resistência e sobrevivência à(s) violência(s) 
a que são sujeitas. Nesse sentido, pontualmente, serão utilizados 
ambos os conceitos: vítima(s)/sobrevivente(s).

Importa também dizer que optámos por abordar as formas de 
violência sexual que cabem no quadro do (não) consentimento, 
não pretendendo tratar aqui a violência sexual contra menores. 
Neste caso, a questão do consentimento não se prevê, já que, 
quando tais atos ocorrem, as/os menores não se encontram, do 
ponto de vista do seu desenvolvimento, capazes de tomar decisões 
em relação à sua sexualidade.
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O presente manual surge no âmbito do Projeto VIVA 
- Vê, Informa-te, Vai e Age financiado pelo Programa 
Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), 
região Norte, tipologia de intervenção 3.16 - Apoio 
financeiro e técnico a organizações da sociedade 
civil sem fins lucrativos, gerido pela UMAR - União 
de Mulheres Alternativa e Resposta e decorre da 
necessidade sentida de trabalhar a prevenção da 
violência sexual.

Pretende constituir-se como uma referência de boas 
práticas e é especialmente dirigido a profissionais das 
várias áreas que podem contactar com vítimas de 
violência sexual, tanto no atendimento como no apoio.

A violência sexual é uma forma de violência presente 
ao longo da história das sociedades. Todavia o 
conhecimento produzido e as mudanças sociais e 
legais realizadas parecem ainda não ser suficientes 
para o seu combate e a sua prevenção. Enquanto 
forma de Violência de Género, sabe-se que a violência 
sexual é maioritariamente exercida por homens e 
quase todas as mulheres experienciaram ou virão a 

Introdução
experienciar alguma forma de violência sexual1  ao 
longo da vida. A literatura revela ainda que, ao contrário 
da perceção comum, a violência sexual é praticada 
maioritariamente por pessoas que mantêm uma 
relação com a vítima, seja em relações de intimidade, 
relações familiares, de amizade ou laborais, ou por 
pessoas conhecidas da vítima e não por estranhos 
(Bachman & Saltzman, 1995; Finkelhor & Yllo, 1985; 
Randall & Haskell, 1995; Russell, 1990). 

A violência sexual ocorre em variados contextos, 
designadamente, na esfera privada, em relações 
de intimidade e familiares (e.g. dentro das suas 
próprias casas), em contextos públicos (e.g. rua, 
escolas, transportes públicos) e de trabalho, através 
das redes sociais ou outros meios de comunicação 
(e.g. imagens, mensagens) e também em ambientes 
de lazer noturno (e.g. bares, discotecas, festivais), 
podendo assumir diversas formas.

1 Enquanto violência de género, sustentada pelo sistema patriarcal, 
cis‑heteronormativo, também a violência sexual é sobretudo exercida por homens 
cisgénero sobre mulheres cisgénero e transgénero.
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Tanto a nível internacional como nacional, são escassos 
os dados sobre a prevalência da violência sexual, 
sendo expectável que os números oficiais sobre a 
incidência desta problemática fiquem muito aquém 
da realidade concretamente vivida pelas mulheres. 
Para além de uma reduzida condenação, supõe-se que 
a violência sexual apresente a maior percentagem 
global de crimes não denunciados às autoridades 
(Sottomayor, 2015).

As razões que levam à ocultação desta forma de violência 
e ao pequeno número de denúncias prendem-se, por 
um lado, com a falta de confiança no sistema de justiça 
(forças de segurança e tribunais) e, por outro, com a 
vergonha de revelar o sucedido e o medo de serem 
revitimizadas (Williams, 1984). Efetivamente, quando 
denunciada, é frequente a existência de casos em 
que as mulheres são desacreditadas, experienciam 
vitimação secundária2 e são responsabilizadas pelo 
próprio sistema de justiça, que se apoia em falsas 

2 A vitimação secundária envolve as consequências negativas que decorrem do 
contacto com as diversas instituições, dos seus procedimentos e do modo de 
atuação no processo de acompanhamento.

crenças e representações tradicionais de género 
e sexualidade, dando, não raras vezes, sinal de 
impunidade e de legitimidade aos perpetradores. 
Acresce ainda, e de acordo com Linda Williams (1984), 
que quanto mais a violação corresponde a uma 
“violação clássica”3, mais facilmente as mulheres a 
denunciam enquanto tal. Paralelamente, a autora 
percebeu que, para uma vítima de violência sexual na 
intimidade não denunciar, o mais preponderante de 
todos os fatores é mesmo o da relação de intimidade 
entre a vítima e a pessoa agressora.

No último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI, 
2020) disponível para consulta, no qual, dos crimes 
violentos contra a liberdade e autodeterminação 
sexual, apenas o abuso sexual contra crianças e 
a violação são referidos, foram contabilizadas 315 
denúncias de violação em Portugal, das quais 99,1% 
dos arguidos eram do sexo masculino e 92,3% das 
vítimas do sexo feminino. 

3 Para Linda Williams, a “violação clássica” (classic rape) reporta‑se à situação de 
ataque violento ou de forte ameaça de violação por pessoa estranha.
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Relativamente à relação entre o perpetrador e a 
vítima, indica que em cerca de 50,8% dos casos há 
uma relação de conhecimento entre ambos.

Comparando os números do RASI 2020 com os relatórios 
dos anos anteriores, verificamos uma diminuição do 
número de denúncias; contudo não podemos deixar de 
ter em conta o contexto atípico que vivemos, em que 
a pandemia e respetivos confinamentos tiveram um 
impacto significativo nestes números. Efetivamente, 
segundo o mesmo relatório, no geral verificou-se 
uma diminuição do número de participações. Nesse 
sentido, é importante dar nota dos dados do RASI 
de 2019, em que foram contabilizadas 431 denúncias 
de violação em Portugal, tendo-se registado uma 
subida do número de casos registados face a 2018 
(421 denúncias registadas) e a 2017 (408 denúncias).

No estudo “As mulheres em Portugal, hoje” (2019) da 
Fundação Francisco Manuel dos Santos, coordenado 
por Laura Sagnier, uma em cada dez mulheres admite 
ter sofrido algum episódio de violência sexual. Das 
2.428 mulheres entrevistadas, 16% declararam já ter 

passado, alguma vez, por uma situação de assédio 
sexual no trabalho.

Um outro estudo, desta vez realizado pela UMAR 
Coimbra (2018), sobre a violência sexual em contexto 
académico, revela que 94,1% das mulheres inquiridas já 
foram alvo de assédio sexual, 21,7% de coerção/coação 
sexual e 12,3% reportaram já terem sido violadas.

Segundo os dados do estudo realizado pela Agência 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) 
em 2014, acerca da violência contra mulheres em 28 
Estados-membros da União Europeia (UE), uma em 
cada três mulheres da UE foi vítima de violência física 
e/ou sexual por parte de um parceiro, não parceiro 
ou desconhecido.
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A equipa do Projeto VIVA - Vê, Informa-te, Vai e 
Age decidiu criar um manual que proporcione 
uma leitura rápida mas eficaz dos aspetos mais 
relevantes a ter em conta aquando do contacto 
com as vítimas e, desta forma, capacitar  
as/os profissionais para esta problemática para 
que estejam mais preparadas/os para receber 

adequadamente, no âmbito da sua atividade 
profissional, as vítimas destes crimes, intervir e 
disseminar conhecimentos e boas-práticas por 
toda a comunidade, nomeadamente, através da 
desconstrução de estereótipos, de mitos e da cultura 
de culpabilização das vítimas de violência sexual.

Neste manual irá encontrar uma breve conceptuali-
zação sobre a violência sexual, as suas formas e 
contextos bem como o seu enquadramento legal em 
Portugal. Iremos ainda referir mitos e estereótipos que 
promovem a cultura de legitimação da violência sexual.  
De seguida, exploraremos as consequências da 
violência sexual, abordando os aspetos mais relevantes 
relacionados com as respostas em situações de violên-
cia sexual e o impacto das mesmas na vida das vítimas. 
Por fim, debruçar-nos-emos sobre o acolhimento e 
encaminhamento das vítimas de violência sexual, 
começando pelos procedimentos/posturas/atitudes 
a adotar no momento do atendimento, identificando 
os/as principais intervenientes e deixando algumas 
linhas orientadoras sobre as respostas especializadas 
que podemos encontrar em Portugal.
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Violência
sexual: 
breve 
conceptualização

De um ponto de vista histórico e cultural, a violência 
sexual atravessa as várias sociedades desde a 
pré-história à contemporaneidade, ocorrendo 
sobretudo quando, num país e numa qualquer 
instituição, subjaz uma estrutura de dominação 
masculina muito marcada (Brownmiller, 1975).  
De facto, o seu propósito é, frequentemente, a 
expressão de poder e o domínio sobre uma pessoa 
ou um grupo. Outras vezes, a violência  sexual é 
usada como forma de punição. Enquanto forma de 
violência de género que afeta desproporcionalmente 
as mulheres e é cometida predominantemente por 
homens, esta assenta na desigualdade histórica 
entre homens e mulheres e nos diferentes papéis 
tradicionais binários de género atribuídos a ambos.

Hoje em dia, o reconhecimento social da violência 
sexual e das suas diferentes formas depende da 
própria conceptualização, variando de país para 
país, de cultura para cultura, e, particularmente, 
da diferente interpretação que se faz do uso da 
força ou do não consentimento. Aliás, isto será 
preponderante para a legitimação ou para a censura 
social da violência sexual.

1.
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Violência sexual: breve conceptualização

A UMAR, com a experiência e conhecimento adquiridos 
na área da violência contra as mulheres nas relações 
de intimidade, na violência doméstica e na violência 
no namoro, bem como na violência sexual e, em 
particular, com o trabalho desenvolvido desde 2018, na 
intervenção com mulheres vítimas de violência sexual, 
no âmbito do Projeto EIR - Emancipação, Igualdade 
e Recuperação, constata que muitas mulheres são 
coagidas e forçadas a práticas sexuais indesejadas 
dentro e fora das relações de intimidade4 e que a 
violência sexual nem sempre envolve o uso de força 
ou da sua ameaça, não existindo, em muitos casos, 
marcas visíveis de violência e, portanto, forma de 
provar a resistência da vítima.

4 O artigo 152.o do nosso código penal, que enquadra o crime de violência doméstica, 
prevê as ofensas sexuais. Todavia, este enquadramento parece ser insuficiente para 
a denúncia de violência sexual nas relações de intimidade.

Assim, a definição de violência sexual deve ser ampla 
o suficiente para abranger as diferentes experiências 
das vítimas/sobreviventes, centrando os crimes 
no não consentimento. Efetivamente, um conceito 
limitado não só dificulta o reconhecimento deste 
crime como, em última análise, impossibilita a sua 
denúncia. Paralelamente, sabe-se que a penalização 
de quem comete tais atos é um fator decisivo para o 
aumento da censura social no que toca à violência 
sexual (Sottomayor, 2015).

A própria Convenção de Istambul5, ratificada também 
por Portugal, refere a revisão da legislação, sublinhando 
a necessidade de incluir cônjuges, ex-cônjuges ou 
outros parceiros, entre outras medidas, a adotar 
pelos Estados-membros da União Europeia.

5 A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência 
Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, habitualmente designada por 
Convenção de Istambul, foi ratificada por Portugal a 21 de janeiro de 2013 e entrou 
em vigor a 1 de agosto de 2014.
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Violência sexual: breve conceptualização

Na linha do artigo 36.º da Convenção de Istambul, 
entende-se por violência sexual qualquer ato de 
caráter sexual (penetração vaginal e anal, sexo 
oral, entre outros atos indesejados) cometido sem o 
consentimento, sendo neste não consentimento que 
reside a violação da liberdade e autodeterminação 
sexual.

No que diz respeito ao consentimento, e também na 
mesma linha do artigo 36.º da Convenção de Istambul, 
este tem de ser prestado voluntariamente, como 
manifestação da vontade livre da pessoa, avaliado 
no contexto das circunstâncias envolventes.

Acrescentamos, ainda, o conceito de violência sexual 
trazido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
que a define como qualquer ato ou tentativa de ato 
sexual, avanço, insinuação ou comentário sexual 
indesejados, atividade de tráfico ou prática perpetrada 
por uma pessoa contra a sexualidade de outrem, 
independentemente da sua relação com a vítima, 

em qualquer lugar, incluindo, mas não limitando à 
casa e ao local de trabalho (OMS, 2010).

A partir destas definições importa reforçar a diversidade 
de formas de violência sexual, contrariando, assim, 
o imaginário coletivo que perceciona a violência 
sexual e a violação (ou tentativa de violação) como 
sinónimos, olvidando todas as outras formas. Portanto, 
pode incluir diferentes comportamentos, contactos 
e interações de natureza sexual não consentidos. 
Estas formas de violência sexual podem ocorrer 
nos mais diversos contextos (casa, rua, trabalho, 
escola, entre outros) e também através da internet, 
nomeadamente, nas redes sociais. 

1.1 O conceito de violência sexual



manual de boas práticas para profissionais no atendimento a vítimas de violência sexual 12

Violência sexual: breve conceptualização

Considera-se violência sexual:

* Ser forçada/o a escutar 
comentários de caráter sexual que 
causem desconforto ou receio;

* Ser sujeita/o a toques íntimos 
não desejados, tais como beijar, 
acariciar ou apalpar;

* Receber carícias indesejadas nos 
órgãos sexuais;

* Ser forçada/o a tocar nos órgãos 
sexuais de outra pessoa;

* Ser obrigada/o ou coagida/o a atos 
sexuais de qualquer tipo;

* Ser compelida/o a assistir ou a 
participar em filmes, fotografias 
ou espetáculos com conteúdo sexual.
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Violência sexual: breve conceptualização

A violência sexual pode assumir muitas formas:

* violação;

* coação sexual;

* assédio sexual;

* casamento forçado;

* negação do direito de acesso à 
contraceção ou  a outras medidas 
de proteção contra as infeções 
sexualmente transmissíveis6;

* esterilização forçada;

* aborto forçado ou a sua  
criminalização;

6  Aqui poder‑se‑á enquadrar o conceito de stealthing, isto é, o 
ato de retirar, sem consentimento, o preservativo durante as 
relações sexuais.

* gravidez forçada;

* mutilação genital feminina;

* testes de virgindade;

* exploração sexual;

* exposição forçada a conteúdos 
sexuais;

* tráfico para fins de exploração 
sexual;

* escravatura sexual;

* divulgação não consentida de 
vídeos e fotografias íntimas.
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Violência sexual: breve conceptualização

A história das sociedades, do direito e do crime 
revelam que o conceito de violência sexual, tal qual, 
nem sempre existiu e ainda hoje não é consensual, 
havendo inclusive legislação distinta em cada Estado. 
Não tendo sido sempre considerada uma violação 
dos direitos humanos, havendo costumes e leis que a 
legitimavam7, esta foi gradualmente vista por algumas 
sociedades como um crime contra o Estado ou contra 
o património. Só muito mais tarde foi vista como 
um crime contra a pessoa e, ainda assim, de forma 
muito limitada, não reconhecendo a diversidade 
de formas de violência sexual, nomeadamente, em 
relações de intimidade.

Atualmente, o Código Penal Português (CP) enquadra 
legalmente algumas formas de violência sexual, 
no seu Capítulo V - Crimes contra a liberdade e 
autodeterminação sexual, contra pessoas adultas e 
crianças. Alguns destes crimes podem ser de natureza 

7 Em Portugal, até ao Código Penal de 1982, o casamento com a ofendida cessava 
o procedimento criminal de violação, sendo encarado legalmente como reparação 
deste crime (Ventura, 2015).

pública ou semipública e a cada um deles corresponde 
uma moldura penal específica.

Em relação ao procedimento dos crimes contra a 
liberdade sexual, sendo de natureza semipública, 
dependem de queixa por parte da vítima, exceto se 
forem crimes praticados contra menores de 16 anos8 
ou se deles resultar suicídio ou morte da vítima. 

A titularidade do direito de queixa é inequivocamente 
pertença da pessoa ofendida maior de 16 anos. Desde 
logo permite-se que a pessoa ofendida possa exercer 
o direito de queixa a partir da data em que perfizer 
16 anos, extinguindo-se, no entanto, no prazo de seis 
meses a contar da data em que completar 18 anos.

8 Enquanto crimes contra a autodeterminação sexual contra menores são crimes de 
natureza pública e não prescrevem até aos 23 anos de idade da pessoa ofendida.

1.2 Enquadramento legal da violência sexual em Portugal
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Violência sexual: breve conceptualizaçãobreve conceptualização  

Dos crimes contra a liberdade sexual fazem parte:
• Coação sexual (Art. 163.º do CP)
• Violação (Art. 164.º do CP)
• Abuso sexual de pessoa incapaz de 

resistência (Art. 165.º do CP)
• Abuso sexual de pessoa internada 

(Art. 166.º do CP)
• Procriação artificial não 

consentida  (Art. 168.º do CP)
• Lenocínio (Art. 169.º do CP) 
• Importunação sexual (Art. 170.º do CP) 

COAÇÃO SEXUAL (Artigo 163.º do CP):

1 - Quem, sozinho ou acompanhado por outrem, 
constranger outra pessoa a praticar ato sexual de 
relevo é punido com pena de prisão até cinco anos.

2 - Quem, por meio de violência, ameaça grave, ou 
depois de, para esse fim, a ter tornado inconsciente 
ou posto na impossibilidade de resistir, constranger 
outra pessoa a sofrer ou a praticar, consigo ou com 
outrem, ato sexual de relevo é punido com pena de 
prisão de um a oito anos.

3 - Para efeitos do disposto no n.º 1, entende-se como 
constrangimento qualquer meio, não previsto no 
número anterior, empregue para a prática de ato sexual 
de relevo contra a vontade cognoscível da vítima.

VIOLAÇÃO (Artigo 164.º do CP):

1 - Quem constranger outra pessoa a:
a) Praticar consigo ou com outrem cópula, coito 
anal ou coito oral; ou
b) Praticar atos de introdução vaginal, anal ou 
oral de partes do corpo ou objetos;
é punido com pena de prisão de um a seis anos.

2 - Quem, por meio de violência, ameaça grave, ou 
depois de, para esse fim, a ter tornado inconsciente 
ou posto na impossibilidade de resistir, constranger 
outra pessoa:

a) A sofrer ou a praticar, consigo ou com outrem, 
cópula, coito anal ou coito oral; ou
b) A sofrer introdução vaginal ou anal de partes 
do corpo ou objetos;
é punido com pena de prisão de três a dez anos.
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Violência sexual: breve conceptualizaçãobreve conceptualização  

3 - Para efeitos do disposto no n.º 1, entende-se como 
constrangimento qualquer meio, não previsto no 
número anterior, empregue para a prática dos atos 
referidos nas respetivas alíneas a) e b) contra a vontade 
cognoscível da vítima.

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL  
(Artigo 170.º do CP):

Quem importunar outra pessoa, praticando perante 
ela atos de caráter exibicionista, formulando propostas 
de teor sexual ou constrangendo-a a contacto de 
natureza sexual, é punido com pena de prisão até  
1 ano ou com pena de multa até 120 dias, se pena mais 
grave lhe não couber por força de outra disposição 
legal.

Nos crimes previstos nos artigos 163.º (coação sexual) 
e 164.º (violação), apesar de serem de natureza 
semipública9, o Ministério Público pode dar início 
ao procedimento criminal no prazo legal até 6 meses, 
após ter tido conhecimento dos factos e dos seus 
autores, sempre que o interesse da vítima o aconselhe. 
 
Os crimes previstos nos artigos 165.º (abuso sexual de 
pessoa incapaz de resistência) e 166.º (abuso sexual 
de pessoa internada), preveem as circunstâncias 
em que às vítimas não lhes é possível consentir, 
distinguindo-as dos casos em que o consentimento 
é coagido ou desrespeitado.

9 Embora a Convenção de Istambul alerte para a necessidade de os tornar crimes 
públicos, de modo a reforçar a atuação das/os várias/os intervenientes e aumentar o 
reconhecimento social.

Importa destacar que o prazo legal para 
apresentação da queixa por parte da vítima 
é de 6 meses e a importância da recolha 
de provas forenses nas 72h seguintes ao 
sucedido.
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Violência sexual: breve conceptualização

O Código de Trabalho (CT), na Subsecção de Igualdade 
e não discriminação, ainda inclui a proibição de assédio, 
nomeadamente o assédio sexual neste contexto, 
como podemos ver na alínea 3 do artigo 29.º. A saber:

ASSÉDIO (Artigo 29.º do CT)

1 - É proibida a prática de assédio.

2 - Entende-se por assédio o comportamento indesejado, 
nomeadamente o baseado em factor 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.

3 - 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.

4 - A prática de assédio confere à vítima o direito 
de indemnização, aplicando-se o disposto no artigo 
anterior.

5 - A prática de assédio constitui uma contra- 
-ordenação muito grave, sem prejuízo da eventual 
responsabilidade penal prevista nos termos da lei.

6 - O denunciante e as testemunhas por si indicadas 
não podem ser sancionados disciplinarmente, a menos 
que atuem com dolo, com base em declarações ou 
factos constantes dos autos de 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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Violência sexual: breve conceptualização

São vários os mitos, os estereótipos e os discursos que giram em 
torno da violência sexual, bem como as construções sociais que 
concorrem para a sua legitimação e perpetuação, com os quais 
os homens e as mulheres são socializados/as.

É possível encontrarmos mitos, estereótipos e construções 
tradicionais, historicamente cristalizados, que legitimam as 
diferentes formas de violência sexual. Aliás, a literatura desde 
cedo que se refere a uma “cultura da violação” (e.g. Brownmiller, 
1975), que envolve as práticas que a sustentam e que resultam 
na intimidação das mulheres, gerando nestas o sentimento de 
vulnerabilidade constante. Como vimos, o discurso jurídico (ver 
Enquadramento legal da violência sexual em Portugal), mas 
também a religião, os media, ou mesmo o discurso biomédico (já 
ultrapassado, mas que atribuía uma sexualidade ativa aos homens 
e passiva às mulheres), ainda hoje se intercetam e legitimam a 
violência contra as mulheres, nomeadamente a violência sexual. 
Em particular, as relações de intimidade são estabelecidas e 
percebidas, com base em representações tradicionais de género 
e sexualidade, e figuras tradicionais de amor, casamento ou 

1.3 mitos e estereótipos da violência sexual
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Violência sexual: breve conceptualizaçãobreve conceptualização  

família, dificultando o reconhecimento da violência sexual. Isto 
é particularmente patente, quando esta toma a forma do que é 
expectável socialmente, não encontrando reconhecimento nas 
próprias definições de violência sexual. Daí a necessidade de 
visibilizar a violência sexual, em todas as suas formas, para ser 
possível reconhecê-la nas diferentes experiências relatadas pelas 
vítimas/sobreviventes.

A importância de desconstruir estes mitos presentes na sociedade e 
nas/os intervenientes mais diretas/os em situações de atendimento 
a vítimas de violência sexual permite alterar a forma como a 
sociedade reage e lida com situações de violência sexual, evitando 
que sejam de alguma forma justificadas e desculpabilizadas. 
Estes mitos costumam culpabilizar e responsabilizar as vítimas, 
ou mesmo desacreditá-las, e desculpabilizar quem agride (OMS, 
2003). Enquanto os mitos e estereótipos forem mantidos, iremos 
continuar a assistir à normalização dos comportamentos violentos, 
invisibilizando e perpetuando a violência sexual.

 

Ela não 
estava a 
pedi-las!
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Violência sexual: breve conceptualização

MITO a violação envolve sempre o uso de força 
física e/ou o uso de uma arma, deixando sempre 
marcas no corpo da vítima (violação verdadeira).

A maioria das violações não recorre ao uso da 
força física ou de arma. Por outro lado, o receio das 
consequências (danos físicos ou morte) faz com que 
as vítimas ofereçam pouca ou nenhuma resistência. 
Pelo mesmo motivo, não há necessariamente sinais 
de resistência ou marcas no corpo.
 
MITO 0 desejo sexual é o que motiva a violação.
O que motiva a violação é o desejo de exercer o 
controlo e o poder sobre a outra pessoa.

MITO só um certo tipo de mulheres 
é vítima de violência sexual.
Qualquer mulher pode ser  vítima destes  
comportamentos violentos.

MITO a violação é cometida por estranhos.
A maioria das violações é cometida por pessoas 
conhecidas da vítima.

mitos da violência sexual:
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Violência sexual: breve conceptualização

MITO as trabalhadoras do sexo 
não podem ser violadas.
Qualquer pessoa que trabalhe na indústria do sexo 
pode ser violada. Segundo a OMS (2003), há uma 
percentagem significativa de trabalhadoras/es do 
sexo que foi violada por clientes, polícias ou por 
parceiros/as.

MITO numa relação de intimidade 
não existe violência sexual, o 
consentimento está implícito.
Qualquer ato sexual que seja forçado ou coagido/
não consentido dentro de uma relação de intimidade 
constitui violência sexual. As construções sociais que 
se criaram sobre as relações de intimidade promovem 
a ideia de que a mulher deve estar disponível para 
as vontades do homem, ignorando assim a sua 
sexualidade e vontade.

MITO quando as mulheres dizem não, 
no fundo estão a dizer sim.
Criou-se esta ideia de que as mulheres são 
“difíceis” e que o homem deve persistir na sua 
tentativa de conquistar a mulher. A vontade das 
mulheres deve ser sempre respeitada e, por isso,  
“Não” significa sempre “Não”.

MITO criminalizar o piropo significa 
que não se pode elogiar ou seduzir.
A criminalização do assédio sexual e do piropo, inclusive, 
é uma forma de acabar com estes comportamentos 
violentos. Continuará a ser possível elogiar ou seduzir, 
desde que haja consentimento.
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2.

É fundamental que as/os profissionais que fazem o atendimento 
reconheçam as especificidades da intervenção com as vítimas 
de violência sexual, compreendam o potencial trauma gerado 
por situações de violência sexual ou da sua ameaça e, inclusive, 
a possibilidade de estas vítimas apresentarem diferentes sinais 
e sintomas, e desenvolverem algumas perturbações, como a 
Perturbação de Stresse Pós-Traumático (PSPT10).

As consequências para a vítima podem variar, já que a resposta 
a uma situação ou ameaça de violência sexual depende das suas 
aprendizagens, da sua personalidade, do contexto e das características 
dessa mesma situação (Guerreiro et al., 2007). Acresce que estas 
respostas dependem também de mecanismos neurofisiológicos 
desencadeados perante situações potencialmente traumáticas, 
nomeadamente, de violência sexual.

10 No DSM-V (2014), a Perturbação de Stresse Pós-Traumático decorre da exposição a uma ou mais 
situações traumáticas e cuja expressão clínica pode variar entre: sintomas de medo e revivência emocional 
e comportamental; humor disfórico e cognições negativas; excitação e sintomas reativos; sintomas 
dissociativos; ou ainda combinações de todos estes padrões descritos. A duração e gravidade dos sintomas 
dependerão das circunstâncias do próprio evento traumático.

compreender as  
consequências da 
Violência
sexual
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compreender as consequências da violência sexual

Quando uma pessoa experiencia uma situação de 
stresse, potencialmente traumática, é desencadeado 
um mecanismo no cérebro, pela estimulação do 
Sistema Nervoso Autónomo, que influencia a resposta 
perante esse evento e sobre o qual a pessoa não tem 
qualquer controlo: fuga, luta ou paralisação.

O Sistema Nervoso Simpático ativa as respostas de 
fuga ou luta (há libertação de adrenalina e cortisol 
o que leva a um aumento do batimento cardíaco, da 
respiração, da audição e da visão e à diminuição da 
perceção da dor). Por sua vez, o Sistema Nervoso 
Parassimpático ativa a resposta de paralisação.

Neste sentido, as respostas à situação de violência 
sexual poderão ser diferentes, dependendo da pessoa 
e das circunstâncias, nomeadamente da sua relação 
com a pessoa agressora, podendo registar-se qualquer 
uma das reações, uma vez que nesse momento o 
cerébro da vítima/sobrevivente vai desencadear 
uma resposta (fuga, luta, paralisação) procurando 
garantir a sua segurança.

NÃO RESISTIR 
NÃO É  

CONSENTIR!

2.1 Respostas neurofisiológicas a situações de violência sexual
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compreender as consequências da violência sexual

A literatura tem reportado as consequências na 
saúde física e psicológica das mulheres vítimas de 
violência, assim como os custos humanos, sociais 
e económicos da violência de género e doméstica 
contra as mulheres (Lisboa et al., 2005; 2006). No que 
concerne à violência sexual, os estudos reportam 
consequências graves na saúde física e psicológica, 
assim como consequências para a família, crianças e 
comunidades (Harris & Freccero, 2011). Destacam-se 
níveis mais altos de stresse pós-traumático, depressão, 
ansiedade e, ainda, ideação suicida. Imediatamente 
após a agressão sexual, as vítimas podem sofrer 
choque, medo, apatia, confusão e sentimento de 
desamparo. As vítimas de violência sexual enfrentam, 
por vezes, reações de evitamento, desacreditação 
e culpabilização por parte de familiares e amigas/
os. Estas reações podem aumentar o impacto da 
violência e contribuir para o prolongamento das suas 
consequências, nomeadamente quando as vítimas 
apresentam maiores vulnerabilidades sociais. A 
violência sexual pode também desagregar o tecido 

social, provocar ruturas nas relações familiares e de 
amizade e afetar o sentido de pertença à comunidade. 
Frequentemente, pode alterar a capacidade das 
vítimas de se relacionarem afetiva e emocionalmente, 
assim como afetar negativamente o desempenho e 
produtividade laboral e a participação cívica.

Podemos, por isso, agregar as consequências em três 
níveis: físicas, psicológicas e sociais. Não podemos 
deixar de ter presente que as pessoas são diferentes 
e que a forma como cada pessoa responde a uma 
situação de violência pode variar de acordo com o 
contexto e com as suas estratégias de coping11. 

Por isso, não podemos interpretar esta informação 
como uma check-list, mas sim como o que vai sendo 
descrito na literatura.

11 As estratégias de coping envolvem os mecanismos cognitivos e comportamentais 
para lidar com os problemas que enfrentamos.

Note-se que as 
vítimas poderão 
adotar estratégias 
de coping diversas, 
podendo estas ser 
ou não socialmente 
aceites e surgindo 
como desajustadas.  

Quando 
socialmente aceites, 
podem passar 
despercebidas, 
como por exemplo, o 
excesso de trabalho 
ou de exercício 
físico.

24

2.2 Impacto da violência sexual
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compreender as consequências da violência sexual

CONSEQUÊNCIAS FÍSICAS:
• Lesões físicas;
• Exaustão geral ou fadiga;
• Mal-estar físico;
• Gravidez indesejada;
• Infeções sexualmente 

transmissíveis;
• Enxaquecas;
• Outras consequências físicas 

relacionadas com o stresse 
(problemas de pele, de cabelo, 
digestivos…).

CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS:
• Hipervigilância;
• Transtornos de ansiedade;
• Depressão e/ou outras perturbações 

de humor;
• PSPT;
• Confusão ou perda de memória;
• Ausência ou perda de identidade;
• Distúrbios do sono (insónias, 

pesadelos);
• Distúrbios alimentares (alterações 

de apetite, anorexia ou bulimia);
• Dificuldade de atenção e de 

concentração;
• Dificuldade em sentir prazer nas 

relações sexuais;
• Baixa autoestima;
• Ideação suicida;
• Perda de interesse e/ou apatia;
• Automutilação;
• Sentimentos de culpa, vergonha ou 

desprezo;
• Sentimentos de desespero, perda ou 

sofrimento;
• Sentimentos de medo ou raiva.

 
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS:
• Aversão ao toque;
• Isolamento ou solidão;
• Vitimação secundária;
• Culpabilização e descredibilização social;
• Dificuldades nas relações interpessoais e íntimas;
• Vulnerabilidade;
• Dependência de outras pessoas.

25
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Constata-se que diferentes sistemas de diversos 
países, tanto para a denúncia como para o apoio, 
falham na resposta adequada às vítimas que a eles 
recorrem, nomeadamente no que se refere às práticas 
das/os profissionais intervenientes. Daí a urgência 
em ampliar o atendimento e acompanhamento 
especializados e, paralelamente, a capacitação de 
profissionais que irão intervir nestas áreas. Este 
trabalho será particularmente importante para a 
própria reconstrução identitária das vítimas e para 
a reparação dos seus direitos, evitando a vitimação 
secundária.

3..
encaminhamento  
das vítimas de      

Violência
sexual
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encaminhamento das vítimas de  Violência sexual

A/o profissional deve estar particularmente atenta/o quando acolhe uma 
vítima de violência sexual, pois as primeiras atitudes e palavras influenciarão 
a comunicação e o relacionamento com a vítima. Espera-se que a/o profissional 
compreenda que a procura de apoio representa um ato de coragem, devendo, 
por isso, mostrar-se disponível e solidária/o.

• Criar um clima de confiança, 
promovendo a segurança física e 
emocional;

• Deixar a vítima expressar os seus 
sentimentos. Lembre-se de que 
a vítima está zangada com o/a 
agressor/a e com a situação, não 
consigo. Limite-se a ouvi-la;

• Saber comunicar: falar num tom 
calmo e amigável, manter uma 
escuta ativa e empática, adotar 
uma postura e expressão corporal 
condizentes;

• Acreditar na vítima, não a julgando. 
Não faça perguntas que culpabilizem 
a vítima, tais como “porque é que 
estava a usar essa roupa?” ou 
“porque é que estava naquele lugar?”;

• Reafirmar que a violência sexual é 
crime e a única responsabilidade é 
da pessoa agressora;

• Salvaguardar a confidencialidade 
e o anonimato. Deixe a vítima 
decidir quem vai saber da agressão; 
dê-lhe os contactos necessários 
e deixe-a decidir se pretende 
acompanhamento;

• Informar e mostrar alternativas de 
ação, promovendo o empoderamento 
da vítima;

• Devolver-lhe o controlo, respeitando 
o seu ritmo e as suas decisões. Pode 
orientar sobre quais os passos a 
seguir, mas não lhe diga o que fazer;

• Manter-se calma/o. É comum sentir-
se chocada/o e indignada/o, mas 
transmitir estas emoções à vítima 
pode aumentar, ainda mais, o 
trauma.

1) O QUE SE DEVE FAZER? 

3..1 acolhimento das vítimas de violência sexual
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encaminhamento das vítimas de  Violência sexual

2) O QUE NÃO SE DEVE FAZER?
• Não julgar, não minimizar os factos 

e não culpabilizar;

• Zangar-se ou impacientar-se, se a 
vítima estiver relutante em falar;

• Não acusar a vítima de estar a 
esconder alguma coisa, pois pode 
temer a rejeição, pode querer 
proteger a família mais próxima 
da dor ou estar demasiado 
envergonhada. Por vezes, uma 
forma de a vítima sentir que está 
no controlo da situação é não falar;

• Não criticar a vítima por não 
partilhar ou não se recordar do 
episódio da agressão. A agressão 
sexual pode constituir uma 
violação traumática e íntima;

• Não pôr em causa a veracidade 
do relato. Por vezes, as vítimas 

apresentam um distanciamento 
emocional relativamente ao 
sucedido;

• Não segurar ou tocar na vítima 
sem pedir autorização. O toque 
físico pode causar ansiedade ou 
flashbacks. Considerar outras 
formas de mostrar apoio e afeto 
através das palavras e ações;

• Não diga que  “está tudo bem”, 
mesmo que a vítima esteja num 
lugar seguro. Evite minimizar a 
gravidade do que lhe aconteceu;

• Não dizer à vítima para “superar”. 
Cada vítima lida com a agressão 
e com as suas emoções de forma 
diferente;

• Não fazer promessas. Por exemplo, 
não prometa que a vítima nunca 

Respeite a escolha da vítima:
É ELA QUEM DEVE  
TOMAR AS DECISÕES.
Com a sua ajuda, ela saberá quem 
contactar quando estiver pronta.

mais será agredida ou que a pessoa 
agressora será punida. A vítima 
depositou toda a sua confiança em 
si – é importante não quebrar essa 
confiança;

• Não tomar decisões pela vítima;

• Não faça perguntas que começam 
com “porquê” pois são indutoras de 
culpa.
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encaminhamento das vítimas de  Violência sexual

São diversas/os as/os profissionais que podem 
intervir junto de uma vítima de violência sexual, 
sem que haja uma cronologia pré-definida das suas 
intervenções, seja na área da saúde, da justiça ou no 
apoio psicossocial.

O papel de cada profissional é importante tanto 
na fase de receção e orientação como no cuidado 
e apoio. Cada interveniente deve fornecer à vítima 
uma resposta na sua área de competência e ser 
capaz de a encaminhar para outras/os profissionais 
especializadas/os.

As decisões das vítimas devem ser sempre respeitadas 
e o seu consentimento deve ser livre e esclarecido, 
podendo, a qualquer momento, revogá-lo.

3..2 as/os principais intervenientes no atendimento a vítimas de violência sexual
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encaminhamento das vítimas de  Violência sexual

ALGUNS ASPETOS A TER EM CONTA AQUANDO DO 
ATENDIMENTO, DE MODO A ASSEGURAR OS DIREITOS 
DAS VÍTIMAS:

• Alertar para a importância da recolha de provas 
forenses nas 72 horas seguintes. Em Portugal, o 
Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 
Forenses é a entidade com competência para 
efetuar as perícias;

• Registar o máximo de detalhes na medida do 
possível, articulando com as outras áreas de 
intervenção;

• Disponibilizar intérpretes e/ou folhetos infor-
mativos sobre os procedimentos e recursos na 
língua da vítima;

• Se a vítima quiser e o seu caso couber no estatuto 
de “vítima especialmente vulnerável”, proceder 
em conformidade para assegurar os seus direitos;

• Proporcionar medidas de proteção (por exemplo, 
em caso de perseguição ou ameaça).

• Proporcionar um ambiente seguro e confidencial;

• Providenciar um atendimento especializado e o 
encaminhamento para os centros de atendimento 
especializados disponíveis;

• Explicar todo o processo, garantindo informação;

• Permitir que a vítima seja acompanhada por alguém 
da sua confiança;

• Dar a opção de ser atendida por profissionais do 
género feminino ou masculino;

• Avaliar a situação clínica da vítima e encaminhar 
para outras especialidades para receber os cuidados 
de saúde necessários;
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encaminhamento das vítimas de  Violência sexual

O Conselho da Europa (2008) recomenda a existência 
de um centro de atendimento para vítimas de violência 
sexual por cada 200.000 mulheres. Atualmente, embora 
ainda insuficiente para abranger toda a população, 
existem dois centros especializados no atendimento 
a mulheres vítimas de violência sexual e um para 
homens vítimas de violência sexual.

Nestes centros podem ser encontradas respostas 
especializadas, nomeadamente, acompanhamento 
psicológico, social e jurídico. 

EIR 
Emancipação, Igualdade e Recuperação
centro de atendimento a mulheres vítimas de violência sexual da UMAR
• 914 736 078
• eir.centro@gmail.com

AMCV 
Associação de Mulheres Contra a Violência
• 213 802 165
• ca@amcv.org.pt

Quebrar o Silêncio
apoio a homens e rapazes vítimas  
de abuso sexual
• 910 846 589
• apoio@quebrarosilencio.pt

3..3 centros de atendimento especializados para vítimas de violência sexual
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A violência sexual é, indubitavelmente, uma grave 
violação de direitos humanos, contudo, tem sido 
perpetuada e legitimada ao longo da história, havendo 
ainda uma grande parte dos números, das formas/
experiências e das vozes por desocultar. Se queremos 
lutar por uma sociedade efetivamente livre e justa, em 
que garantimos a liberdade e as mesmas oportunidades 
para todas as pessoas, urge erradicar esta forma de 
violência! É, por isso, essencial aumentar o trabalho 
desenvolvido no combate à violência sexual a vários 
níveis: desde uma efetiva prevenção primária, passando 
pela legislação, até à disponibilização e prestação de 
um apoio adequado às vítimas destes tipos de crime, 
como também recomenda a Convenção de Istambul.

É fundamental a prevenção primária ocorrer desde 
cedo, de modo a possibilitar que crianças e jovens 
reconheçam e não reproduzam comportamentos e 
atitudes que constituem e perpetuam a violência 
sexual. Simultaneamente, visa também dar a conhecer 
modos de atuação perante situações de violência 
sexual, promovendo assim a denúncia. Este trabalho 
passará, sobretudo, pela educação para a cidadania 

Considerações finais
e pela educação sexual, permitindo que rapazes e 
raparigas reflitam criticamente sobre as estruturas e 
a cultura que sustentam a violência e a desigualdade 
e se tornem agentes/protagonistas de mudança social. 
Em particular, torna-se crucial trabalhar o conceito 
de consentimento para que as e os jovens cresçam, 
por um lado, num contexto que aceita e respeita 
as suas decisões e, por outro, consigam fazer valer 
os seus direitos. O consentimento está na base das 
nossas relações sociais e estabelece, muitas vezes, 
os limites daquilo que é ou não violência. Por isso, é 
importante que este consentimento esteja presente 
em qualquer relação, tendo de ser livre, consciente, 
entusiástico e revogável.

O Programa de Prevenção Primária da Violência de 
Género da UMAR tem dado especial atenção à violência 
sexual, porque acreditamos ser fundamental para 
desocultar este tipo de violência, em todas as sua 
formas, permitindo que socialmente se identifique, 
se condene e se combata.
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Paralelamente, há necessidade de rever o enquadramento 
legal da violência sexual que, embora tenha sido alvo 
de alterações recentes, se revela insuficiente, quer na 
denúncia quer na proteção das vítimas/sobreviventes, 
transferindo-lhes, não raras vezes, o ónus da prova 
e grande parte da responsabilidade, não sendo claro 
o que constitui violação ou coação, sobretudo no 
contexto de uma relação de intimidade.

Também percebemos que é urgente a criação de 
uma rede de apoio para vítimas/sobreviventes de 
violência sexual, com protocolos de atuação bem 
definidos, e profissionais com formação adequada, para 
assim oferecer uma resposta completa e adequada. 
Desta forma, as/os várias/os intervenientes poderão 
responder às necessidades das vítimas/sobreviventes, 
orientando-as e assegurando a confidencialidade e 
o respeito pelas suas decisões em todo o processo. 

O importante é colocar a vítima/
sobrevivente no centro da intervenção!

 

Nesse sentido, é urgente a criação de Centros de 
Atendimento para vítimas/sobreviventes de violência 
sexual em todo o território nacional, com equipas 
especializadas e multidisciplinares, indo assim ao 
encontro do preconizado no artigo 25º da Convenção 
de Istambul.

Desde 2018, com a criação do EIR da UMAR, temos 
assistido a um aumento progressivo na procura de 
apoio que vem acompanhado de uma necessidade 
urgente de sensibilizar e consciencializar diferentes 
públicos para esta temática. Ao mesmo tempo, em 
2020, pudemos constatar um aumento na procura 
de apoio por parte de mulheres migrantes, não 
sendo suficiente tratar este assunto apenas numa 
perspetiva de género. Devemos, pois, desocultar a 
multiplicidade de experiências tidas por mulheres 
que acumulam várias desigualdades ou que vivem 
noutros contextos culturais. Para melhor atuar, é 
fundamental ter um olhar interseccional sobre a 
violência sexual, dando voz às pessoas pertencentes 
a diferentes grupos sociais, culturas e comunidades, 
tendo em conta a sua “raça”/etnia, classe, profissão, 
capacidade funcional, orientação sexual, expressão 
e identidade de género, entre outros. 
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considerações finais

Que especificidades a ter em conta, quer no atendimento, 
quer no apoio, quando pensamos nas mulheres 
racializadas, nas mulheres trans, nas trabalhadoras 
do sexo ou nas mulheres em situação de refúgio?

Sabemos que os números oficiais não são representativos 
da realidade. Por isso, pretendemos, com este manual, 
visibilizar a violência sexual, suscitar a reflexão 
individual e institucional, dar-lhe forma para melhor 
poder atuar, trazendo-a para a esfera pública. Quanto 
mais reconhecida socialmente, menor será a tolerância 
para com esta forma de violência e mais facilmente 
poderemos combatê-la.

Finalmente, fazer o atendimento e o acompanhamento 
de uma vítima de violência sexual pode constituir 
um desafio decorrente das suas especificidades, pelo 
que esperamos que este manual seja um recurso 
útil e sirva de ponto de partida para um trabalho 
mais eficaz, capacitando para uma melhor atuação 
de todas/os as/os profissionais envolvidas/os no 
atendimento a vítimas de violência.

Deste modo, alertamos ainda para a importância do 
autocuidado das/os próprias/os profissionais que 
lidam com vítimas de violência. A enorme exigência 

emocional que acarreta o contacto direto e prolongado 
com pessoas em stresse e em sofrimento, constitui 
um fator de risco. Para evitar o burnout é importante 
fazer pausas para relaxar, realizar outras atividades 
que proporcionem prazer e bem-estar, mantendo o 
contacto com a sua rede de suporte informal. Muito 
importante também é a partilha de experiências e 
tomada de decisões em equipa, bem como a supervisão 
efetuada por profissionais externas/os ao serviço. Por 
último, em caso de ansiedade, alguma alteração de 
comportamento ou mesmo dificuldade em arranjar 
estratégias de coping, deve procurar apoio psicológico 
especializado.
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