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Introdução 
 

No âmbito da disciplina de sociologia, foi-nos proposto a realização de um trabalho cujo 

tema é “Não, é não! Assédio sexual”. 

Com certeza alguém já lhe disse que quem não arrisca não petisca. A pergunta é “até que 

ponto é moral e legalmente correto pôr em prática um comportamento associado a esta 

ideia, sabendo que ele pode afetar negativamente o seu recetor, por vários motivos, mas 

essencialmente por ser indesejado?” 

Todo o comportamento indesejado de caracter sexual sob forma verbal, não-verbal ou 

física, com o intuito de violar a dignidade de uma pessoa, provocando um ambiente 

intimidante, hostil, degradante, humilhante e ofensivo, é considerado assédio sexual.  Este 

comportamento, surge num contexto em que a relação de poder existe, mas nem sempre. 

 Numa sociedade em que a luta pelos direitos humanos, pela liberdade e pela igualdade 

ganha cada vez mais expressão e dinamismo, pode afirmar-se que o assédio sexual 

constitui um dos motores que a move.  

O desconhecimento e a má gestão individual ou coletiva da informação relativa ao assédio 

sexual podem ter como consequência a desvalorização do mesmo e consequentemente o 

seu aumento.  

 Perante isto, e pelo facto de ser um assunto atual e transversal, merecedor da nossa 

atenção enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade que se deve reger pelos 

mesmos direitos e deveres, torna-se clara a grande necessidade de falar sobre o tema, seja 

para saber identificar e prevenir, seja para saber lidar em caso de ocorrência.  

Ao longo deste trabalho, abordaremos o conceito, identificando as tipologias, as vítimas e 

as suas consequências. Apresentaremos, também, alguns testemunhos e notícias verídicas 

com o objetivo de mostrar, por um lado, as várias facetas de que o assédio sexual se pode 

vestir e, por outro, dar voz àqueles que o sofreram na pele. Daremos, ainda destaque à 

campanha #Metoo que luta contra o assédio sexual, cujas principais vítimas continuam a 

ser as mulheres.  
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1. Assédio Sexual – Conceito 
 

Apesar de ser um tema já antigo, o assédio foi assumido como uma questão social apenas 

nos finais dos anos setenta nos EUA e posteriormente na Europa e em várias partes do 

mundo. Desde então tem-se assumido como um “fenómeno polémico, incómodo, 

constrangedor, hostil e humilhante, em ofensa manifesta a valores essencialmente 

privados e íntimos, ferindo o mais íntimo concernente à dignidade da pessoa humana`, à 

integridade física e moral, ao desenvolvimento da personalidade, à reserva da intimidade 

privada e familiar, à liberdade e autodeterminação sexual, à igualdade e à não 

discriminação e, finalmente, ao direito ao trabalho” (Cunha, J. 2017). 

O assédio pode ser moral ou sexual. Assédio moral é a manifestação de comportamento 

indesejado de carater ou natureza diversa nomeadamente baseado em fator de 

discriminação que atenta contra os direitos da pessoa de que dele é alvo. Em ambiente 

laboral, entende-se como todo “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”. 

A terminologia assédio sexual surgiu em meados da década de setenta pela ativista 

feminista Lin Farley. É definido como “um comportamento intenso, frequente, contínuo, 

por vezes reiterado e grave em distintos e distantes contextos civilizacionais que lesa, 

através de condutas indesejadas de conotação sexual implícita e explicita, sob forma física, 

verbal ou não verbal, bens jurídicos humanos e fundamentais não exclusivamente 

femininos – pese embora a incidência do fenómeno se denote com maior acentuação -, 

mas de toda uma e qualquer pessoa enquanto ser humano universal passível de direitos e 

deveres como uma condição social” (Cunha J., 2017).  

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

2. Assédio sexual – as vítimas 

 

Apesar de o assédio ser claramente mais predominante de homens para mulheres, 

não é de forma alguma irracional pensar que possa existir de uma outra forma. Não 

existe um padrão de género pelo que pode ocorrer de homens para mulheres, de 

mulheres para homens ou mesmo entre indivíduos do mesmo sexo.  

A raiz do problema do assédio assenta nos paradigmas de uma sociedade que ainda 

considera o género masculino o género predominante e com mais poder.  O assédio 

ocorre maioritariamente com mulheres, uma vez que a mulher é considerada um ser 

inferior e fútil. Quanto mais autónoma e poderosa for a mulher, maior se torna a 

probabilidade de ser vítima pois, passa a ser vista como uma ameaça à liderança 

masculina. 

De acordo com os dados de um estudo publicado pelo Centro Interdisciplinar de 

Estudos de Género do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticos da 

Universidade de Lisboa, a prevalência de vítimas de assédio sexual, em 2015, eram 

mulheres. 
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3. Assédio sexual – lugares de ocorrência 

 

O assédio sexual pode ocorrer em qualquer lugar, porém, o que ocorre no local de trabalho 

é o que tem maior expressão, apesar de não ser o mais frequente.  

O assédio sexual pode assumir um carater moral ou sexual. Como já referido, o assédio 

sexual traduz-se em comportamentos indesejados, verbais ou físicos, que se revestem de 

carater sexual, que no local de trabalho se podem manifestar através de chantagem para 

obtenção de emprego ou subida de carreira em troca de favores sexuais, entre outros.  

Apesar do maior enfoque no assédio sexual no local de trabalho, aquele que decorre 

no espaço público tem níveis de prevalência mais elevados. Pode ocorrer em espaços 

como a rua, passeios, parques, estradas, transportes públicos e geralmente é 

realizado por desconhecidos. 

Apresenta-se como um obstáculo à igualdade e aos direitos humanos e limita ainda 

a utilização do espaço público, na medida em que levanta receio entre a população 

de ambos os sexos, de todas as idades. Esta situação pode representar um entrave 

à socialização provocando, por vezes, fobia social, entre outros transtornos 

psicológicos.  

Apresentamos de seguida alguns testemunhos de vítimas de assédio sexual em 

espaços públicos, que nos permitiram perceber que este comportamento pode 

afetar gravemente as vítimas e que, na maioria das vezes, quem assiste a “violações” 

deste género se mantém à margem, isto é, não interfere no sentido de interromper 

ou impedir o comportamento. 
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3.1. Testemunhos de assédio sexual em espaço público 

 

“Tive um homem a ejacular para cima de mim no metro da baixa, ele tinha entre 60 

e 70 anos e eu tinha 15. Quando comecei a gritar com ele porque o vi a masturbar -

se, foi aí que ele ficou mais excitado e se veio para cima de mim. Havia 10 pessoas á 

volta e ninguém fez nada.”  

 

 

“Acho que o pior que já me aconteceu, no meio de algumas, foi estar a andar na rua 

cor-de-rosa, e um homem que estava a passar por mim apalpar-me a vagina. 

Comecei a empurrá-lo, e ele pediu-me desculpa. Senti-me mesmo violada, e com um 

sentimento de mesmo muita raiva e vergonha.”  

 

 

“Uma vez, quando vinha de um treino, já devia ter 17 anos.eu treinava vólei e os 

treinos acabavam as 22:30h e acabava por estar a vir a pé de casa por volta dessa 

hora. Enquanto vinha, um rapaz apareceu ao meu lado. Ele meteu-se comigo eu 

ignorei, ele perguntou se eu queria companhia para casa para não ir sozinha e eu 

disse que não. Com medo, não meti mais os fones para o poder ouvir se ele se 

aproximasse. Ele continuou a insistir e eu estava completamente sozinha sem saber 

o que fazer. Ele continuou a dizer que eu devia aceitar a companhia porque era 

perigoso andar sozinha na rua (irónico)e depois recusei pela milésima vez e ele 

agarrou-me por trás, apertou-me o peito com as mãos, quase não respirava com a 

força, e depois quando me consegui soltar, chamou-me tudo e mais alguma coisa e 

disse que as raparigas são todas iguais e que mostramos o cu e depois não fazemos 

as coisas. Eu corri para casa aterrorizada e nunca mais passei ali. Depois do vólei, 

comecei a pedir boleia.” 

 

 

“Num autocarro, um rapaz no banco atras de mim começou-me a mexer no rabo pelo 

espaço que há nas costas do banco. Levantei-me rápido e ele disse “então não 

gostas?”” 

“Estava a atravessar a calçada da ajuda, á frente do posto de polícia de i ntervenção. 

Ia atravessar a estrada, mas estava a responder a uma mensagem e disse ao senhor 

do carro para avançar, ele meteu a cabeça por fora da janela e gritou “anda, mas é 

que eu quero te ver a peida””  
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3.2. Testemunhos de assédio sexual no local de trabalho 

 

“Pedi a mudança de serviço para me facilitar os horários por causa do meu filho menor e o 

meu chefe disse-me que teria tudo o que quisesse se eu estivesse disponível para 

determinados favores sexuais… várias colegas minhas que pediram mudança depois de 

mim já conseguiram e eu continuo na mesma”. (enfermeira) 

 

 

“Sem mais nem menos o colega apertou-me o rabo e convidou-me para sair…andava 

sempre a ligar, a mandar bilhetes, a perseguir-me… e mesmo com a minha recusa continuou 

o massacre...tinha que fugir dele sempre”. (professora) 

 

 

“O chefe de linha sempre que passa no meu posto para tirar os tempos de produção, coloca-

se atrás de mim e arranja sempre forma de se encostar ou tocar-me. Estou farta de lhe dizer 

que sou casada e não gosto que se chegue a mim.” (costureira) 

 

“Trabalho nesta empresa há uns cinco anos. Em certa altura, tive que lidar com o diretor 

financeiro, que também era o RH. Quando ainda era estagiária e fui trabalhar de calções, 

ele falou: ‘queria estar a trabalhar nessa sala. Que pernas…’. A reação foi contar á minha 

chefe, que na época estava fora do país. Não deu em nada. Eu sempre tentava convencer-

me de que era uma brincadeira e eu estava a exagerar. Só que as coisas começaram a sair 

de controlo. Ele começou a pegar no meu braço e a abraçar-me. Eu dizia que iria denunciá-

lo, mas quanto mais eu falava, mais ele abusava. 

Certo dia, eu estava no escritório, de costas. Ele encostou-se e deu-me um beijo na 

bochecha. Eu fiquei totalmente sem reação! Só consegui virar de frente para ele parar e 

sentar-me no meu lugar. Decidi não falar nada com ninguém, pois uma advogada orientou-

me que, num processo de assédio, eu precisaria de provas ou testemunhas – e eu não tinha 

nem um, nem outro. Mudamos de escritório e graças a Deus nunca mais o vi.” 
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4. Assédio sexual - consequências  

 

O assédio no local de trabalho pode afetar as respetivas vítimas bem como as entidades 

patronais de modo diferente. Pode ter consequências a nível das relações interpessoais, a 

nível pessoal, psicológico, financeiro  

Após a ocorrência da situação de assédio, as vítimas podem sentir-se confusas e 

vulneráveis. O pânico geral, a impressão de estar a viver um pesadelo, a desorientação, o 

sentimento de solidão e o estado de choque, são algumas das reações mais comuns.  

 Mesmo que não assumido ou denunciado, o assédio no local de trabalho contamina o 

ambiente e pode ter um efeito devastador (quer sobre as vítimas, quer sobre as próprias 

entidades empregadoras, públicas ou privadas), com repercussões financeiras no serviço 

nacional de saúde e no sistema de segurança social. As vítimas poderão ver afetada a sua 

saúde, confiança e desempenho profissional podendo provocar uma diminuição da sua 

produtividade no trabalho ou até a incapacidade de realizar determinadas tarefas levando 

consequentemente ao afastamento do trabalho motivado por doença. As consequências 

podem também repercutir-se na vida pessoal e quotidiana da vítima, impedindo-a de 

realizar determinadas atividades dada à perda de autoestima, sentimentos de ansiedade, 

irritabilidade, devido a problemas de sono, problemas digestivos e ate pensamentos 

suicidas.   
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5. Assédio sexual – o que fazer? 

Para ajudar na identificação e prevenção de uma situação de assédio sexual é 

importante saber de que formas o assédio se pode manifestar e como agir em 

situações de ocorrência. 

Apesar das definições legais de assédio sexual variarem de país para país e 

consoante as leis de cada comunidade (relatividade dos factos), as formas mais 

comuns de assédio passam por mostrar ou partilhar imagens sexuais, escrever 

cartas, emails, mensagens de natureza sexual, promover o contacto físico 

intencional e não solicitado, um apalpão, uma palmada, uma proposta indecente, 

fazer gestos e sons de teor sexual, perseguir e controlar e em casos mais graves 

passa por relações sexuais forçadas. 

É tao importante saber identificar como reagir perante uma situação de assédio e 

por isso a vítima deve manifestar o seu desagrado e recusar, partilhar com alguém 

próximo, encarar o problema como sério, recolher todos os tipos de provas possíveis 

(mensagens, vídeos, fotos…) e procurar testemunhas, no caso de existirem.  

 

 

5.1. Denunciar ou não denunciar o assédio sexual 

Durante séculos o assédio sexual foi um assunto tabu e, nomeadamente no âmbito do 

género feminino, a sororidade traduzia-se apenas por olhares cúmplices que manifestavam 

a compreensão sempre que se partilhava o desconforto de, por exemplo, viajar em 

transportes públicos durante a noite ou andar sozinha na rua.   

A partir de 2018, o assédio sexual tornou-se um assunto na ordem do dia, quando vieram 

a público denúncias de abuso sexual contra Harvey Weinstein (ex. produtor de filmes norte 

americano). Por vezes, só a revelação de situações semelhantes por figuras públicas leva as 

vítimas a ganhar coragem para confessar as agressões. “A verdade é que a partir do 

momento em que uma de nós reclama as outras ganham força para trazer a público as suas 

situações” (Guerreiro, citado por Moreira, 2019). 
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Não obstante, a denúncia do assédio sexual nem sempre é fácil para a vítima. O medo e 

receio de uma possível retaliação, pessoal ou profissional, levam a que um número muito 

reduzido de vítimas denuncie diretamente o agressor, mas não são só esses os motivos. 

 De acordo com Carolina Marcelo, citada por Moreira, o assédio sexual, por um lado, é 

entendido como “algo que faz parte do nosso dia a dia. Somos ensinadas a entender o 

assédio como elogio ou brincadeira inofensiva, é esperado que sejamos simpáticas e 

sorridentes em troca, mesmo quando nos sentimos desconfortáveis e inseguras. Quando 

alguém invade o nosso espaço, quando ficamos com medo de andar na rua ou de apanhar 

um transporte público, quando entramos em casa ou no carro a correr de noite... tudo isto 

são exemplos de como o assédio sexual é algo que faz parte do quotidiano das mulheres” 

e, por outro, a culpabilização da vítima continua a ser a “norma na nossa sociedade. 

Habitualmente, a primeira reação que uma vítima recebe quando conta a sua história é 

desconfiança, descrédito. É questionada, humilhada, há ́um escrutínio absoluto de todos 

os aspetos da sua vida, em busca de um motivo para a culpar, para apontar o dedo e tentar 

responsabilizá‐la pela violência que sofreu… qualquer razão mirabolante parece servir: a 

roupa, a maquilhagem, o horário, o lugar, a nacionalidade, a profissão, se dançou, se bebeu, 

se estava feliz...” (Marcello, citada por Moreira). 

Segundo Ana Andrade, professora de Argumentação e Retórica na Faculdade de Direito da 

Universidade Católica, no Porto, os padrões de argumentação não são elevados. “Nesta 

questão nem se trata de argumentos válidos ou inválidos, trata-se de argumentos que 

estão assentes em premissas erradas. Ou seja, parte-se do princípio de que determinadas 

questões, que são uma questão de opinião e não uma questão de facto, são factos.” Para 

esta autora, os debates relativamente a esta temática estão muitas vezes relacionados com 

as representações sociais do que é um homem e uma mulher. Segundo a mesma, discutir 

o assédio sexual pode levar à utilização de argumentos “absolutamente destituídos de 

sentido porque parte de representações que não são reais, dessa ideia do homem apático, 

que os seus impulsos sexuais dependem da forma como a mulher se apresenta” e porque 

“as pessoas baseiam os seus argumentos não só nestas representações, mas também nos 

afetos”, ou seja, tendemos a desculpar quem gostamos e a culpabilizar quem não 

gostamos. 

A este propósito, partilhamos em anexo, a tradução de uma carta enviada por Maryann 

White, uma mãe católica de quatro filhos, ao editor do jornal estudantil da Universidade 
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de Notre-Dame, The Observer. Nesta carta a mãe pede às raparigas para deixar de usarem 

leggins porque, sendo uma peça de roupa justa e reveladora, levava os rapazes a perderem 

o controlo. Com a ideia de que as escolhas que as mulheres fazem provocam impulsos não-

controlados dos rapazes, a crítica e a revolta não se fizeram esperar. Em menos de 24 horas, 

o grupo escolar sem fins lucrativos Irish 4 Reproductive Health, organizou um movimento 

como forma de retaliação à mãe indignada, consagrando o dia 26 de março como 

o “Leggings Pride Day”, e encorajando ambos o sexos a partilharem fotos suas com estas 

calças justas nas respetivas redes sociais. No mesmo sentido, disseminou-se online 

o hashtag #leggingsdayND.  Este exemplo corrobora a ideia acima mencionada, na medida 

em que a noção de que a escolha das mulheres influencia a capacidade de controlo dos 

homens, desvia a culpa da pessoa que olha para a pessoa que veste, culpando e 

descredibilizando a mulher e desculpabilizando o homem.  

De acordo com Andrade, citada por Moreira, são três as estratégias retóricas que podem 

ser usadas para descredibilizar a vítima de assédio sexual. A primeira, é a falácia ad 

hominem, “que é a estratégia de atacar a pessoa em vez da argumentação da pessoa. Ou 

seja, ‘ela diz que foi assediada, mas toda a gente sabe que ela tem muitos namorados’”. A 

segunda, é a falácia do espantalho que consiste em “ignorar o argumento mais forte, neste 

caso ‘a pessoa foi assediada’ e desviar a questão para ‘ah, mas isto agora toda a gente diz 

que foi assediado, já ninguém pode acreditar em nada’. Ou seja, [é] desviar a questão, 

ridicularizando-a e tornando-a uma coisa banal, que não merece o nosso interesse”. A 

fechar a tríade de estratégias mais utilizadas está a falácia ad misericordiam, um argumento 

usado para tentar desculpabilizar o agressor, como por exemplo, “‘Coitado, mas uma 

pessoa deste calibre social lá precisa de violar alguém?’. Não sei o que é que as pessoas 

estão a tentar dizer, mas só assedia sexualmente quem é um perfeito monstro?”. 

Posto isto, percebemos que a prática sistemática é o recurso às falácias porque elas são 

mais facilmente propagáveis e não dão muito trabalho, não nos levam a ir ao fundo da 

questão e da argumentação e a culpabilização e descrédito da vítima a par da 

desculpabilização do agressor. 

Ainda assim, Daniel Cotrim da APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, defende 

que a queixa continua a ser a medida certa a tomar, pois “O sistema só muda se as mulheres 

avançarem contra ele. Se o usarem da forma como o têm de usar” 
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6. Assédio sexual – legislação em Portugal 
A legislação portuguesa contempla o assédio sexual está em dois documentos distintos: no 

artigo 170.º do Código Penal, referente ao crime de importunação sexual e no qual estão 

previstas as situações de exibicionismo, verbalizações de teor sexual e contacto físico, e no 

artigo 29.º do Código de Trabalho, que de uma forma mais abrangente, inclui o assédio 

moral, mas também o assédio sexual, sendo que o último não é considerado crime, mas 

antes uma contraordenação muito grave.  

Em Portugal, estamos perante um crime de assédio sexual se forem realizados atos 

de caracter exibicionista, realizadas propostas de teor sexual, como mensagens com 

conteúdo sexual, ou realizados contactos de natureza sexual. Desta forma, o crime 

de assédio sexual em espaço público admite gestos, ameaças, imagens e contacto 

físico desde que estes assumam um caracter sexual e sejam indesejados por parte 

de quem os recebe. Em Portugal, o assédio sexual é, ainda, um crime semipúblico o 

que significa que queixa deste crime não pode ser apresentada por testemunhas, 

mas apenas por quem foi vítima de tal crime. A queixa pode ser apresentada á PJ, á 

PSP, à GNR ou apresentada ao MP.  

O crime de importunação sexual, previsto no artigo 170.º do Código Penal, e no qual se 

inserem condutas de assédio 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”. O assédio sexual em contexto laboral não constitui crime, como já acima referimos, 

mas sim uma contraordenação muito grave, o que corresponde a uma multa que aumenta 

consoante a gravidade do caso, além da vítima ter direito a uma indeminização. 
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7. Projeto #ME TOO 
 

O movimento #metoo, é uma campanha que se multiplicou entre as atrizes de Hollywood 

contra o assédio sexual no principal cenário do cinema mundial. 

Teve início, com um caso que veio á tona no jornal The Tew York Times, em que Harvey 

Weinstein, um dos maiores executivos de Hollywood, foi acusado de ter assediado, 

abusado e até violado dezenas de atrizes. 

As primeiras acusações apareceram a 5 de outubro, e apesar de Weinstein as ter negado 

foi demitido da sua empresa durante essa mesma semana. 

A 15 de outubro, a atriz Alyssa Milano sugeriu no Twitter que todas as mulheres que 

tivessem sido sexualmente assediadas ou agredidas lhe respondessem através da mesma 

rede social com o hashtag #MeToo. A ideia era mostrar a dimensão e importância do 

problema. Pelo menos meio milhão de mulheres responderam á atriz durante as primeiras 

24 horas. 

Desde esse momento, um monte de denúncias contra homens da classe alta, da classe do 

entretenimento, da média, da política e da tecnologia vieram a público. Apesar de muitos 

negarem as acusações, até hoje surgem novas denúncias e a dinâmica política de 

Hollywood mudou 
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#Me Too- Consequencias  

Esta campanha deu asas a uma iniciativa que propunha a criação de fundos com o objetivo 

de juntar dinheiro e fornecer ajuda legal as mulheres vítimas de assédio sexual, o “Time’s 

Up Legal Defense Found. 

Mais de 300 atrizes, escritoras e diretoras lançaram o projeto a 1 de janeiro de 2021 e 

arrecadaram 21 milhões em apenas 1 mês para ajudar a suportar os custos judiciais de 

processos de assédio sexual sofrido por mulheres no trabalho. 

 

Mais de 300 atrizes, escritoras e diretoras lançaram o projeto a 1 de janeiro de 2021 e 

arrecadaram US$ 21 milhões apenas em 1 mês para ajudar a suportar os custos judiciais 

de processos de assédio sexual sofrido por mulheres no trabalho. 

 
O #MeToo ajudou vítimas a procurar ajuda? 
 
De outubro a dezembro de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016, as 

chamadas para a rede nacional de enuncias de violação, abuso e incesto nos EUA 

aumentaram 23%. 

Algumas vítimas referiram a hastag me too como uma influência afirmando que esta as 

ajudou a relembrar a dor e consequentemente a denunciar o assédio e abuso que sofreram. 

Outras afirmaram que não se sentiam mais sozinhas e que se sentiram á vontade para falar 

sobre um trauma de abuso com familiares ou com outras pessoas que tiveram experiências 

semelhantes. 

O movimento trouxe a questão do assédio e abuso sexual, destacando a importância e 

despertando a consciência das pessoas para o mesmo. 

A globalização deste movimento não fez surgir apenas denuncias de pessoas do sexo 

feminino, mas também do século masculino. 
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#Me too- em Portugal 

Ao longo dos anos, a criação do me too no Twitter fez com que o movimento se tornasse 

conhecido mundialmente. O aumento do número e denuncias de assédio sexual fez com 

que o movimento se alastrasse a Portugal. O assédio sexual continua a ser considerado 

um assunto tabu quer para a sociedade portuguesa quer para o próprio governo. 

No início de 2021, sofia arruda, atriz portuguesa, revelou numa entrevista no Alta 

Definição, que tinha sido vítima de assédio sexual no local de trabalho. Diante a recusa da 

atriz a variados convites, o agressor ameaçou-a: “Nunca mais vais trabalhar aqui”. Daqui 

gerou-se uma onda de empatia e o número de denúncias feitas aumentou 

significativamente em relação a anos anteriores. Perante esta situação, o governo solicita 

“uma cultura que não tolere nenhuma forma de assédio sexual”. Apesar de já existir 

 um guia para a propagação da intolerância perante este abuso, da autoria da Comissão 

para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, pretende-se a criação de imposições mais 

fortes. São regras de natureza internacional e tem como principal objetivo desenvolver 

uma “ferramenta de avaliação de risco” pelas entidades patronais, em relação ao assédio. 
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8. Assédio sexual -Notícias 
  

Notícia do jornal de notícias (2 de dezembro de 2021) 

“Segundo Cátia Almeida, um dos rostos da contestação, em poucos dias foram já 

reunidas “mais de 100 denúncias” numa página criada expressamente para o efeito 

nas redes sociais.  

Há vítimas que se queixaram e a universidade ficou do lado dos professores”, 

apontou. 

Raquel Brandão, outra das líderes do protesto, adiantou que algumas vítimas 

ficaram caladas durante algum tempo e só agora “tiveram coragem” de expor os 

seus casos, face á dimensão mediática que o assunto ganhou nos últimos dias.  

Na terça feira, o reitor da Uminho anunciou que o porteiro de uma residência 

universitária em braga foi “retirado do seu posto de trabalho” apos uma denuncia 

de alegado assédio sexual a uma estudante. 

Segundo Rui Vieira de Castro, o trabalhador, que, entretanto, meteu baixa, foi 

“realocado” a outras funções que não impliquem “o contacto direto com estudantes 

ou com o publico”. 

“haverá agora um procedimento de averiguações para apurar o que se passou e 

depois adotaremos as medidas aplicáveis a luz daquilo que são os nossos 

regulamentos e códigos de conduta”, acrescentou.  

O reitor diz que em causa esta uma denuncia de uma estudante que reporta a 2020, 

mas que só no final da semana passada chegou ao seu conhecimento. 

“não deveria ter acontecido (o atraso). Devia ter sido objeto de correção imediata”, 

referiu, admitindo que o caso “abre espaço para novas denúncias”.  

Os estudantes que hoje se manifestam dizem que a “realocação”, não resolve nada 

e pedem medidas mais fortes para dissuadir, de uma vez por todas, o assédio na 

academia. 
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Não são só funcionários. São também professores, são também estudantes, seja em 

contexto de praxe ou não. E não são apenas as alunas que são assediadas. Há 

também relatos de assédio a rapazes por parte de professoras” , disse Cátia Almeida 

Na segunda feira, na cerimónia de tomada de posse para o seu segundo mandato, o 

reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, destacou a adoção, pela universidade, de um 

“código de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio e promoção da 

igualdade de género”. 

O objetivo, adiantou, é garantir a “qualidade de vida” nos campos e o bem-estar da 

comunidade académica.  

A universidade apela a que quem se sentir vítima de assédio sexual na academia 

relate o caso ao provedor do estudante. 

Segue-se “um processo de averiguação”, apos o que a provedoria “emite uma 

recomendação e, em certos casos, remete ao concelho disciplinar, órgão de consulta 

do reitor, que pode agilizar em articulação com as autoridades. 

 

 

 

Noticia diário de notícias (4 de outubro de 2021) 

 

A federação norte-americana suspendeu a licença de Paul Riley na sequência das 

acusações das antigas jogadoras Sinead Farrelly e Mana Shim, com abusos que 

começaram em 2011 e foram continuando ao longo dos anos, no caso da primeira. 

A Liga norte-americana de futebol feminino (NWSL) anunciou a abertura de uma 

investigação independente às acusações de assédio e coerção sexual ao treinador 

Paul Riley, e nomeou um comité executivo para dirigir o campeonato principal. "O 

futebol assume a sua responsabilidade de investigar de forma clara as denúncias de 

conduta inapropriada, de forma a compreender a realidade dos factos e a tomar 

medidas para evitar que problemas destes surjam no futuro", refere a NWSL em 

comunicado divulgado no domingo, no qual esclarece que a investigação será 

dirigida por peritos independentes. O organismo nomeou, entretanto, um comité 

executivo composto por três mulheres para liderar a organização do principal 

campeonato, após a saída da comissária Lisa Baird, que chegou à direção da NWSL 
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no início de 2020 e deixou o cargo na sequência do escândalo, tornado público pela 

revista especializada The Athletic, que reportou, com testemunhos de duas antigas 

jogadoras, uma prática consistente de assédio e coerção sexual do antigo técnico 

Paul Riley. "Estamos desoladas com o que demasiadas jogadoras tiveram que 

suportar para, simplesmente, poderem competir no desporto que amam", referiram 

as três novas comissárias, num comunicado conjunto, acrescentando: "Entendemos 

ser necessário e urgente uma mudança profunda para acabar com estes problemas  

para recuperar a confiança de jogadoras e adeptos". Riley terá assediado Shim nos 

Portland Thorns, que treinou em 2014 e 2015, numa carreira em que passou por 

várias equipas norte-americanas e em que foi considerado o Treinador do Ano em 

2011, 2017 e 2018. O sindicato tem protestado contra a falta de ação e políticas em 

relação a casos de assédio e abuso, um tema recente na NWSL, como o caso do 

treinador dos Washington Spirit, Richie Burke, despedido após uma notícia do 

Washington Post dar conta de abuso verbal e emocional. Devido ao escândalo em 

torno de Riley, a NWSL decidiu não disputar jogos no fim de semana passado, e a 

FIFA anunciou a abertura de um inquérito. "Tendo em conta a severidade das 

alegações trazidas a público, podemos confirmar que os corpos disciplinares da FIFA 

estão a debruçar-se sobre a matéria e abriram uma investigação preliminar", 

escreveu o organismo de cúpula do futebol mundial, numa resposta à agência 

noticiosa Associated Press. 
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Conclusão 

Apesar de uma grande visibilidade, a passividade com que se trata um assunto t ão sério, 

é consequência de uma cultura desigual e patriarcal. Desta forma a não criminalização do 

assédio pode incentivar á sua prática e ao aumento recorrente de episódios do mesmo.   

O silêncio marcou todo o percurso da História, no que respeita à denúncia deste tipo de abuso. 

Começam agora a dar-se pequenos passos no sentido da igualdade, mas há ainda um longo 

caminho a percorrer.  
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Anexos  

Carta de Maryann White ao jornal The Observer 

“Pensei em escrever esta carta por muito tempo. Esperei, esperando que a moda mudasse 

e tal carta fosse desnecessária - mas isso não parece estar acontecendo. Não estou 

tentando insultar ninguém ou infringir os direitos de ninguém. Sou apenas uma mãe 

católica de quatro filhos com um problema que só as meninas podem resolver: leggings. 

O surgimento de leggings como calças alguns anos atrás me confundiu. Eles são uma roupa 

implacável. No outono passado, eles obvidaram dolorosamente na minha paisagem. Eu 

estava na missa na Basílica com minha família. Na nossa frente estava um grupo de 

mulheres jovens, todas usando leggings muito aconchegantes e todas usando tops de 

cintura curta (de modo que a parte inferior do corpo foi descoberta, exceto as leggings). 

Alguns deles realmente parecia como se as leggings tinham sido pintadas sobre eles. 

Um mundo em que as mulheres continuam a ser retratadas como "bebês" por filmes, 

videogames, vídeos musicais, etc. torna difícil para as mães católicas ensinarem seus filhos 

que as mulheres são filhas e irmãs de alguém. Que as mulheres devem ser vistas primeiro 

como pessoas - e todas as pessoas devem ser consideradas com respeito. 

Eu falo com meus filhos sobre a Princesa Leia e como Jabba the Hutt tentou roubar sua 

personalidade colocando-a em uma roupa de escrava na qual seu corpo se tornou o foco. 

(Essa é a única cena de toda a franquia em que Leia aparece de tal forma - e é forçada sobre 

ela.) 

Leggings dificilmente são roupas de escravas. E ninguém está forçando-os sobre as 

incontáveis jovens mulheres que as usam. Mas eu me pergunto por que ninguém acha 

estranho que a indústria da moda tenha feito as mulheres voluntariamente exporem suas 

regiões inferiores desta maneira. Eu tinha vergonha das jovens na missa. Pensei em todos 

os outros homens ao nosso redor e atrás de nós que não podiam deixar de ver seus 

traseiros. Meus filhos sabem melhor do que o corpo de uma mulher - certamente quando 

estou por perto (e espero, também quando não estou). Eles não olharam, e não 

comentaram depois. Mas você não podia deixar de ver aquelas pontas traseiras nuas. Eu 

não queria vê-los - mas eles eram inevitáveis. Como é mais difícil para os jovens ignorá-los. 

Ouvi mulheres dizerem que gostam de leggings porque são "confortáveis". Assim como o 

pijama. Assim como a nudez. E o corpo humano é uma coisa linda. Mas não saímos nus 

porque nos respeitamos — queremos ser vistos como uma pessoa, não como um corpo 

(como a escrava Leia). Não ficamos nus porque respeitamos as outras pessoas que 

precisam nos ver, quer elas vão ou não. Estes não são apenas meus filhos - eles são os pais 

e irmãos de seus amigos, os estudantes do sexo masculino em suas aulas, os homens de 

todas as variedades que visitam o campus. Estou me preocupando com os dois por causa 
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de caras desagradáveis que estão olhando para vocês assustadoramente e caras legais que 

estão fazendo tudo para evitar olhar para você. Para as mães católicas que querem 

encontrar um cobertor para cobrir amorosamente sua nudez e protegê-lo - e encontrar 

lenços para amarrar os olhos de seus filhos para protegê-los de você! 

Leggings são tão nuas, tão adequadas, tão expondo. Você poderia pensar nas mães dos 

filhos da próxima vez que você for às compras e considerar escolher jeans em vez disso? 

Deixe as meninas de Notre Dame serem as primeiras a virar as costas para leggings. Você 

tem todo o direito de usá-los. Mas você tem todo o direito de escolher não escolher. 

Obrigado por ouvir a palestra. Mães católicas são boas nisso! 

Maryann White 

22 de março” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

 

Webgrafia: 
 

https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1074109/assedio-conheca-os-varios-tipos-e-

saiba-aquilo-que-deve-fazer 

https://apav.pt/apav_v3/images/folhas_informativas/fi_assedio_sexual.pdf  

https://www.juponline.pt/sociedade/artigo/40193/movimento-me-too-as-mulheres-

portuguesas-dizem-nao-ao-assedio-sexual.aspx 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-44164417  

https://www.vogue.pt/assedio-sexual 

https://www.publico.pt/2019/04/04/impar/noticia/leggings-1867967  

O problema das pernas // O Observador (ndsmcobserver.com) 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0170&nid=109&tabela=leis

&ficha=1&nversao  

https://observador.pt/especiais/9-perguntas-e-respostas-sobre-assedio-sexual-e-6-historias-de-

vitimas/  

GITELMAN, Suely. Assédio moral. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro 

de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. 

Pedro Paulo Teixeira Manus e Suely Gitelman (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível 

em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/337/edicao-1/assedio-moral 

 

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/14723/1/Joao%20Cunha_dissertacao.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1074109/assedio-conheca-os-varios-tipos-e-saiba-aquilo-que-deve-fazer
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1074109/assedio-conheca-os-varios-tipos-e-saiba-aquilo-que-deve-fazer
https://apav.pt/apav_v3/images/folhas_informativas/fi_assedio_sexual.pdf
https://www.juponline.pt/sociedade/artigo/40193/movimento-me-too-as-mulheres-portuguesas-dizem-nao-ao-assedio-sexual.aspx
https://www.juponline.pt/sociedade/artigo/40193/movimento-me-too-as-mulheres-portuguesas-dizem-nao-ao-assedio-sexual.aspx
https://www.bbc.com/portuguese/geral-44164417
https://www.vogue.pt/assedio-sexual
https://www.publico.pt/2019/04/04/impar/noticia/leggings-1867967
https://ndsmcobserver.com/2019/03/the-legging-problem/
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0170&nid=109&tabela=leis&ficha=1&nversao
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0170&nid=109&tabela=leis&ficha=1&nversao
https://observador.pt/especiais/9-perguntas-e-respostas-sobre-assedio-sexual-e-6-historias-de-vitimas/
https://observador.pt/especiais/9-perguntas-e-respostas-sobre-assedio-sexual-e-6-historias-de-vitimas/
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/337/edicao-1/assedio-moral


 
 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


