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O projeto Bleeding Love: Raising Awareness on Domestic and Dating 
Violence Against Lesbian, Bissexual and Trans Woman in the Euro-
pean Union (Conhecer e Prevenir a Violência Doméstica e no Traba-
lho Sexual Contra Mulheres Lésbicas, Bissexuais e Transgénero), co-
financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa “DAPHNE 
2007-2013”, tem como objetivo combater a violência doméstica e no 
trabalho sexual contra mulheres lésbicas, bissexuais e transgéne-
ro (LBT em acrónimo). É uma iniciativa que envolve vários Estados 
Membros da União Europeia (Itália, Bélgica, Bulgária, Croácia, Lituâ-
nia, Portugal, Reino Unido e Hungria) e pretende identificar as cau-
sas e tipologias deste tipo de violência, assim como caracterizar a 
pessoa agressora, e ainda, recorrendo a uma campanha de sensibi-
lização, promover a visibilidade deste fenómeno junto da população 
LBT, contribuindo para a sua identificação e prevenção. Mais infor-
mações sobre as atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto 
podem ser encontradas em www.bleedinglove.eu.

Esta publicação é parte integrante das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto 
Bleeding Love. Contém informação sobre direitos e estratégias de defesa contra a violên-
cia doméstica ou no trabalho sexual, assim como uma panorâmica sobre os enquadra-
mentos legais neste âmbito, em Portugal e no resto da Europa. 

O reconhecimento integral do princípio da dig-
nidade da pessoa humana e liberdade de mui-
tas mulheres na União Europeia (UE) encontra 
frequentemente obstáculos que resultam de 

preconceitos como a homofobia e a transfobia. 
Apesar de se tratarem de princípios a que todos 
os Estados Membros da UE se encontram vin-
culados, após o Acordo de Nice e a sua inclusão 
no Tratado de Lisboa, nem países contribuíram 
ativamente para a sua aplicação, abstendo-se, 
nomeadamente, de remover discriminações le-
gais em função da orientação sexual e da iden-
tidade de género. Mesmo atualmente, nalguns 
contextos institucionais, sociais e geográficos, a 



Abuso Não É Amor. Brochura Informativa sobre violência doméstica e no trabalho sexual contra mulheres lésbicas, bissexuais e transgénero

3

homofobia e a transfobia permanecem difíceis 
de erradicar, persistindo tanto no espaço público 
como no privado, no local de trabalho, na escola, 
na família, na rede de relações, assim como nas 
autoridades públicas e no debate político. 
Esta publicação pretende disseminar informação 
básica sobre o que significa ser vítima (ou poten-
cial vítima) de violência doméstica ou de violên-
cia em contexto de trabalho sexual. Os direitos 
humanos, a dignidade e a igualdade de todas 
as pessoas são princípios basilares da Europa 
do século XXI; como tal, todas as mulheres têm 
o direito de recorrer a todos os mecanismos le-
gais disponíveis, a nível nacional e/ou europeu, 
nomeadamente na defesa contra a violência e 
o abuso, independentemente da sua orientação 
sexual ou identidade de género.
É importante lembrar que as vítimas de violên-
cia não estão sozinhas nesta batalha, podendo 
frequentemente contar com o apoio de juristas, 
pessoas voluntárias, entidades públicas e pri-
vadas e associações capazes de disponibilizar 
apoio na proteção de direitos humanos. Muito 
está ainda por fazer, mas sem apoio mútuo não 
é possível alcançar uma verdadeira mudança. 
Compreender o método de funcionamento e de 
implementação prática dos mecanismos legais 
existentes/disponibilizados é apenas o primeiro 
passo, mas a transformação social só será possí-
vel com o empenho de todas as pessoas.

Há que agir, sem esquecer que as leis garantem 
um tratamento igualitário a todas as pessoas em 
todos os países europeus, independentemente 
de características pessoais ou identitárias como 
a orientação sexual ou a identidade de género. 

Università degli studi di Brescia (Italy) 
www.unibs.it

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete 
Lenford (Italy)
www.retelenford.it

Zagreb Pride (Croatia)
www.zagreb-pride.net

Bilitis Resource Center Foundation 
(Bulgaria)
www.bilitis.org

Lithuanian Gay League (Lithuania)
www.lgl.lt

ILGA Portugal (Portugal) 
www.ilga-portugal.pt

Háttér Társaság a Melegekért (Hungary)
www.hatter.hu

Broken Rainbow LGBT Domestic Vio-
lence Service (UK)
www.brokenrainbow.org.uk

Cavaria (Belgium)
www.cavaria.beSTANDING UP FOR LGBT’S
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O abuso em contexto doméstico, geralmente 
designado como violência doméstica, inclui a 
violência física, mas existem outras formas de 
abuso, tais como a violência psicológica e as 
ameaças, que podem ser incluídas na designa-
ção de violência na intimidade. Uma forma mui-
to particular deste tipo de violência de género é 
exercida sobre as mulheres que utilizam o sexo 
como forma de trabalho. Estudos têm demons-
trado que mais de metade das trabalhadoras do 
sexo já terão sido abusadas sexualmente dez ou 
mais vezes durante a sua vida, mas raramente as 
agressões são denunciadas.

São frequentes as situações em que estão en-
volvidas/os menores. Mesmo não sendo teste-
munhas diretas, podem contudo sentir o impacto 
dos maus tratos. A violência e o abuso podem as-
sumir muitos formatos e podem ocorrer de forma 
constante ou intermitente, mas o denominador 
comum é a tentativa de conquistar e manter sob 
controlo a vítima e a sua vida.

Muitas pessoas não reconhecem situações de 
abuso porque não se percecionam a elas pró-
prias como vítimas ou porque só reconhecem 
situações de violência física, como no caso de 
haver agressões, bofetadas ou atos mais graves. 
Contudo, o abuso doméstico assume frequente-
mente outros formatos, nomeadamente de tipo 
psicológico, emocional, económico, social ou 
mesmo sexual. Como tal, é enganador conceber 
o abuso doméstico apenas nalguns tipos de re-
lações. Por último, mas não menos importante, 
apesar da violência doméstica ou no trabalho 
sexual ser dirigida a mulheres, tal não significa 
necessariamente que a figura agressora seja do 
sexo masculino.

Quebrar o silêncio acerca da violência doméstica e 
no trabalho sexual!
A violência doméstica, por vezes também designada como violência na intimidade ou vio-
lência conjugal, consiste no comportamento agressivo e abusivo, de tentativa de domi-
nação e controle de uma pessoa sobre outra, dentro de uma relação íntima. As pessoas 
envolvidas podem ou não estar casadas, ser hetero, homo ou bissexuais, jovens ou idosas, 
separadas ou divorciadas, em coabitação ou apenas em namoro, e provir de qualquer ori-
gem social, económica ou cultural.
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Apesar de um comportamento abusivo poder ser 
por vezes facilmente reconhecível desde o iní-
cio, nem sempre isso acontece, nomeadamente 
quando ocorre de modo mais subtil ou quando vai 
piorando apenas com o decorrer do tempo. Ge-
ralmente, as situações de abuso consistem, numa 
fase inicial, em incidentes isolados, nos quais a 
pessoa agressora mostra remorsos e arrependi-
mento, prometendo não reincidir ou atribuindo o 
comportamento ao excesso de stress, álcool ou 
uso de drogas; por vezes, poderá até atribuir a cul-
pa à outra pessoa por algo que devia ou não devia 
ter feito. Se é vítima de violência, não desculpe a 
outra pessoa e não negligencie o problema: tomar 
consciência dos sinais de uma relação violenta e 
abusiva é o primeiro passo em direção ao seu fim.

Pode estar a ser vítima de violência doméstica 
e a/o sua/seu companheira/o, de forma repe-
tida ou sem a sua autorização: consultar o seu 
telemóvel, e-mail ou redes sociais, verificar, im-
pedir-lhe o acesso a ou utilizar sem o seu con-
sentimento o seu salário, a/o desvalorizar a si 
ou àquilo que faz, impedir de se encontrar com 
pessoas amigas ou da família ou de ir trabalhar, 
tentar desencorajar, denegrir ou fazer sentir-se 
mal, verificar sempre onde vai ou como se veste 
para sair, demonstrar um ciúme extremo ou pos-
sessivo, tiver um temperamento negativo e im-
previsível quando estão juntas/os e lançar acu-
sações por causa disso, força-la/lo a ter relações 
sexuais ou incorrer em práticas sexuais contra a 
sua vontade, se zangar após consumir álcool ou 
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utilizar drogas, acusá-la/lo do seu comporta-
mento violento ou dizer que o merece, tentar in-
fligir-lhe dor, magoar ou ainda ameaçar cometer 
suicídio se não concordar com os seus pedidos. 
Apesar de o género se constituir frequentemente 
como um eixo de diferenciação de poder e fonte 
do abuso, outros fatores podem estar envolvidos, 
nomeadamente no caso de mulheres LBT, que, 
ao se depararem com vários tipos de discrimina-
ção, se tornam mais expostas a dinâmicas de vio-
lência. Quem abusa pode sempre tirar partido do 
seu poder, independentemente do seu género. 
Isso explica porque é que mulheres LBT que são 
trabalhadoras do sexo, portadoras de deficiência, 
pobres, de etnia ou nacionalidade minoritária, 
com crianças ou que sofram outro tipo de mar-
ginalização, estão frequentemente em posições 
mais vulneráveis nos seus relacionamentos.

Como mulher lésbica, bissexual ou trans, pode 
ser vítima de formas específicas de violência do-
méstica, tais como a ameaça de outing (revela-
ção da orientação sexual ou identidade de géne-
ro) a amigas/os, familiares ou colegas; ou, pelo 
contrário, ser impedida de fazer essa revelação 
a outras pessoas. A/o sua/seu companheira/o 
pode ainda procurar convencê-la que as mulhe-
res nunca são, por definição, violentas, mas que 
você merece esse tratamento por alegadamen-
te não ser uma “verdadeira” mulher. Pode ainda 
tentar persuadi-la a não denunciar os abusos, 
invocando que isso seria negativo para a comu-
nidade LBT e que iria reforçar o preconceito de 
que os casais de pessoas do mesmo sexo não 
são “normais” nem válidos.

Como trabalhadora do sexo, pode vir a ser vítima 
de formas inusitadas de violência, ou de violência 
sexual recorrente, assédio e abuso, marginaliza-
ção e ter problemas de habitação, saúde ou se-
gurança social. 

Não subestime o problema: alguns estudos indi-
cam que a violência doméstica afeta entre 25 a 
75% dos casais de pessoas do mesmo sexo; 45% 
das mulheres lésbicas, bissexuais ou trans ale-
gam ter sido vítimas de violência física perpetra-
da pela/o sua/seu companheira/o pelo menos 
uma vez durante a sua vida. 

De acordo com os últimos relatórios da Agência 
para os Direitos Fundamentais da União Europeia 
(Survey on Violence Against Women e European 
LGBT Survey), as mulheres trans, especialmente 
se forem trabalhadoras do sexo, sofrem violência 
por parte de companheira/os ou clientes com 
uma incidência duas vezes maior do que as mu-
lheres lésbicas ou bissexuais. Ao mesmo tempo, 
são raras as denúncias apresentadas às forças de 
segurança, devido à falta de confiança ou expe-
tativa de discriminação e julgamentos negativos, 
o que reforça a invisibilidade social desta popula-
ção e deste fenómeno. Estima-se, por exemplo, 
que menos de 4% das mulheres trans vítimas de 
violência tenham apresentado denúncia à polícia 
ou procurado apoio junto de um centro de aten-
dimento a vítimas.
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•	 Fale com alguém em quem tenha 
confiança,	como	uma	pessoa	da	
família ou amiga/o

•	 Procure	um	serviço	de	apoio	a	víti-
mas	na	sua	área	e	peça	ajuda

•	 Não esconda os sinais de violência e 
fale	com	um/a	profissional	de	saúde

•	 Procure	serviços	de	consulta	de	
medicina	legal,	com	vista	a	que	as	
provas	de	violência	física	sejam	
documentadas

•	 Não	hesite	em	contactar	as	forças	
de	segurança	sempre	que	se	sentir	
em	perigo

•	 Denuncie	a	pessoa	agressora	e	
procure	justiça	e	proteção	legal	por	
parte	do	Estado

E não esqueça nunca:
o AMOR nunca magoa!

Sozinha não pode parar a violência; a outra pessoa 
continuará a desvalorizar o seu próprio comporta-
mento violento e a prometer que é a última vez que 
acontece. Não confie nela e tenha sempre presen-
te que pode procurar ajuda de várias formas: 

Se for um/a amigo/a e tomar conhecimento de 
possíveis abusos:

•	 Não a deixe sozinha
•	 Tente encontrar-lhe um local mais 

seguro	para	ficar
•	 Não	contacte	pessoalmente	com	a	

pessoa	agressora
•	 Encoraje-a	a	apresentar	uma	denún-

cia	junto	das	forças	de	segurança
•	 Ouça-a	e	não	a	culpe	pela	situação	

de abuso
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Somos tod@s cidadãs/cidadãos da Europa!

O Tratado de Maastricht da União Europeia, assinado em 1992, introduziu e definiu o con-
ceito de cidadania europeia. De acordo com este Tratado, a União Europeia consiste numa 
organização de Estados que partilham valores de dignidade humana, liberdade, democra-
cia, igualdade e respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos das minorias. Como 
resultado, os direitos fundamentais de todas as pessoas que vivem na UE são universais 
e acessíveis a todas as pessoas, incluindo quem se identifique enquanto lésbica, gay, bis-
sexual e/ou trans. A União Europeia trabalha para proteger estes direitos dentro dos 28 
Estados Membros assim como nas relações destes com outros países.

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) 
é a instância encarregue e competente para a 
interpretação e aplicação do Direito da União 
Europeia e as suas decisões são juridicamente 
obrigatórias para todos os Estados Membros e os 
seus governos. O Tribunal do Luxemburgo, nome 
da cidade onde se encontra sediado, reconhe-
ceu a proteção dos direitos fundamentais como 
um princípio geral da União Europeia e tem assu-
mido um papel chave na promoção de políticas 
de direitos humanos nas suas fronteiras.

Para além da União Europeia, o Conselho da 
Europa, uma instituição internacional fundada a 
5 de maio de 1949 e composta por 49 Estados 
Membros, desempenha um papel importante e 
tem como missão a promoção da democracia, os 
direitos humanos e a identidade cultural da Euro-
pa. O Conselho da Europa tem o mérito de pro-
mover o estabelecimento do Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos, na sequência da assinatu-
ra da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 
a 4 de novembro de 1950, em Roma.

A	Convenção	Europeia	dos	Direitos	Hu-
manos	 e	 respetivos	 Protocolos	 adicio-
nais reconhecem:

•	 o direito à vida
•	 o	direito	ao	respeito	pela	vida	pri-

vada e familiar
•	 a	liberdade	de	expressão
•	 a	liberdade	de	pensamento,	de	

consciência e de religião
•	 o	direito	à	liberdade	e	à	segurança
•	 o	direito	à	proteção	contra	a	discri-

minação
•	 o	direito	a	não	ser	sujeita/o	à	tortu-

ra ou a qualquer outro tratamento 
desumano ou degradante
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O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, se-
deado em Estrasburgo, tem lidado com muitos 
casos de violência contra mulheres, que abran-
gem situações de: maus tratos na prisão; violên-
cia por parte de agentes da autoridade; violações 
e abusos sexuais; risco de maus tratos no caso de 
extradição; mutilação genital feminina; crimes de 
honra; tráfico de seres humanos; exclusão social; 
violência cometida por pessoas individuais; ou 
violência doméstica. Os Estados Membros têm a 
obrigação geral de proteger todas as pessoas de 
situações de tortura e tratamentos desumanos. 
Em particular, o Tribunal afirmou que a violência 
exercida contra mulheres por parte de agentes 
da autoridade deve ser considerada particular-
mente grave e punível de forma proporcional.

Mais concretamente, o Tribunal considerou a vio-
lência doméstica como uma forma de discrimi-
nação de género. Adicionalmente, reiterou que 
tais abusos não podem ser considerados pelos 
Estados Membros como uma “matéria privada 
ou familiar”, que não requer intervenção pública. 
Como tal, os Estados têm a obrigação de imple-
mentar medidas e desenvolver políticas e me-
canismos de prevenção e proteger as vítimas ou 
potenciais vítimas de violência doméstica.
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O tribunal funciona mesmo?

A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é uma ferramenta importante 
na implementação dos direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos Huma-
nos. Seguem-se algumas das decisões mais importantes tomadas por este organismo no 
âmbito da violência de género. 

No caso de M.C. v. Bulgária (2003), a queixosa era uma 

rapariga de 14 anos de idade, vítima de violação por par-

te de dois homens. As autoridades búlgaras não incrimi-

naram os ofensores alegadamente porque a vítima não 

apresentava sinais visíveis de violência que pudessem 

constituir prova de que não havia consentimento na re-

lação sexual. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 

reconheceu a violação dos Artigos 2 (proibição de tortu-

ra) e 8 (direito à vida privada e familiar) e sublinhou que a 

falta de consentimento representa um elemento essen-

cial na configuração de um crime de violação, mesmo 

que a vítima não resista fisicamente.

No caso Bevacqua e S. v. Bulgária (2008), o Tribunal 

constatou que considerar o abuso doméstico como 

uma “matéria privada” contraria a obrigação dos Esta-

dos de proteger a vida privada e familiar. A queixosa era 

uma mulher que, após ter sofrido numerosos abusos 

por parte do marido, encontrou finalmente forma de o 

deixar. Contudo, não cortou todas as relações com ele 

até à obtenção do divórcio e à custódia do filho. Duran-

te esse período, a violência e os abusos continuaram, 

mas as queixas foram arquivadas ou rejeitadas pelas 

autoridades locais, que alegavam que se tratava de 

uma “matéria privada” entre ela e o seu marido, uma 

argumentação rejeitada pelo Tribunal Europeu dos Di-

reitos Humanos.

No caso Opuz v. Turquia (2009), a queixosa era uma 

mulher vítima de violência de forma repetida por par-

te do marido, que também abusou e assassinou a mãe 

da queixosa. Todas as alegações de abuso haviam sido 

rejeitadas ou arquivadas pelas autoridades turcas. O Tri-

bunal Europeu decidiu que os Artigos 2 (direito à vida), 

3 (proibição de tortura) e 14 (proibição de discriminação) 

haviam sido violados, e que as autoridades turcas não ti-

nham tomado medidas para proteger a queixosa e a sua 

mãe. O Tribunal afirmou ainda que estes atos de violência 

deveriam ser considerados atos de violência de género.

No caso A. V. Croácia (2010), a queixosa, após anos de 

abuso e violência, escapou do seu marido e encontrou 

refúgio num local seguro com a sua filha. Ela recorreu ao 

tribunal para pedir uma ordem de restrição contra o ma-

rido. O tribunal croata negou esse pedido com base na 

alegada ausência de perigo imediato de vida da queixosa 

ou da sua filha. O Tribunal Europeu dos Direitos Huma-

nos, contudo, encontrou uma violação do Artigo 8 (direito 

à vida privada e familiar) porque a Croácia não adotou as 

medidas necessárias para proteger estas mulheres.

No caso N. v. Suécia (2010), a queixosa era uma mulher 

do Afeganistão, onde casou, tendo depois ido viver para 

a Suécia, onde iniciou uma relação extraconjugal. Ela 

apelou ao Tribunal Europeu contra uma ordem de de-
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portação para o Afeganistão por parte das autoridades 

suecas e a sua recusa ao pedido de exílio. Alegou que 

a execução da sua deportação resultaria na violação do 

Artigo 3 (proibição de tortura) da Convenção – um re-

gresso ao Afeganistão iria colocá-la em risco de ir para a 

prisão, ou mesmo de ser condenada à morte. O Tribunal 

Europeu deliberou que a deportação da queixosa para 

o Afeganistão constituiria uma violação do Artigo 3, uma 

vez que existia uma elevada probabilidade de que seria 

sujeita a um tratamento desumano e degradante.

No caso Yazgul Yilmaz v. Turquia (2011), a queixosa, 

uma rapariga de 16 anos de idade, queixou-se de ter 

sido sexualmente assediada pela polícia enquanto es-

tava detida. Mais concretamente, foi sujeita a um exa-

me ginecológico de forma a verificar a integridade do 

seu hímen. Depois de absolvida e libertada, sofreu de 

stress pós traumático e depressão, ao mesmo tem-

po que nenhum processo de investigação e eventual 

sanção foi movido contra as pessoas responsáveis por 

esta violência. O Tribunal Europeu identificou uma vio-

lação do Artigo 3 (proibição da tortura) por parte das 

autoridades turcas, e sublinhou que a lei não tomou as 

devidas salvaguardas relativamente a exames reque-

ridos a detidas, particularmente no caso de exames 

ginecológicos, que exigem garantias acrescidas, espe-

cialmente se se tratar de menores. 

 

No caso Kalucza v. Hungria (2012), a queixosa foi força-

da a partilhar o apartamento com o seu companheira/o, 

mesmo quando já o tinha denunciado devido a inúme-

ros atos de violência. A queixosa acrescentou que as au-

toridades húngaras recusaram o pedido de ordem de 

restrição contra o seu companheira/o. O Tribunal Euro-

peu dos Direitos Humanos identificou uma violação do 

Artigo 8 (direito à vida privada e familiar), uma vez que as 

autoridades húngaras não adotaram as medidas neces-

sárias para impedir o agressor e proteger a vítima. 

No caso B. S. v. Espanha (2012), a queixosa era uma 

mulher nigeriana que sofreu abusos verbais e físicos 

de forma repetida por parte de agentes da polícia, de 

cada vez que era detida para verificações de rotina. As 

suas queixas contra esta atuação foram sempre ar-

quivadas. O Tribunal Europeu entendeu que o Estado 

espanhol não conduziu uma investigação adequada e 

efetiva às alegações de maus tratos por parte da quei-

xosa e em duas ocasiões ela foi detida e questionada 

na rua, o que constitui uma violação do Artigo 3 (proi-

bição de tratamento desumano e degradante) da Con-

venção. O Tribunal Europeu considerou ainda que os 

tribunais espanhóis não tomaram em consideração a 

vulnerabilidade específica da queixosa, inerente à sua 

situação como mulher africana trabalhadora do sexo 

e como tal falharam na sua obrigação de verificar se 

estavam perante atitudes discriminatórias, o que cons-

tituiria uma violação do Artigo 14 (proibição da discri-

minação), juntamente com o Artigo 3 da Convenção 

(proibição da tortura).

No caso E.M. v. Roménia (2012), a queixosa era uma 

mulher vítima de violência doméstica por parte do ma-

rido. Alegou que as autoridades romenas não levaram 

a cabo uma investigação adequada acerca das suas 

queixas de violência doméstica. O Tribunal Europeu 

dos Direitos Humanos afirmou que havia ocorrido uma 

violação do Artigo 3 (proibição de tortura).

No caso Valiulienė v. Lituânia (2013), uma mulher víti-

ma de violência doméstica queixou-se da incapacida-

de das autoridades lituanas para investigar as alega-

ções de violência doméstica e incriminar o seu marido. 

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos encontrou 

uma violação do Artigo 3 (proibição de tortura), subli-

nhando que a lei e as medidas adotadas pelas autori-

dades lituanas não protegeram a vítima.
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Proteção internacional contra a violência

Para além da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o Conselho da Europa adotou 
a Convenção sobre a Prevenção e Combate à Violência Contras as Mulheres e a Violência 
Doméstica, mais conhecida como Convenção de Istambul, local onde foi assinada em 2011.

O Artigo 3 desta Convenção define a violência 
contra as mulheres como uma violação dos di-
reitos humanos e uma forma de discriminação 
contra as mulheres que inclui todos os atos de 

Os	objetivos	desta	Convenção	são:

•	 Proteger	as	mulheres	de	todas	as	formas	de	violência,	e	prevenir,	criminalizar	e	
eliminar a violência contra as mulheres e a violência doméstica

•	 Contribuir	para	a	eliminação	de	todas	as	formas	de	discriminação	contra	as	mulhe-
res,	e	promover	uma	igualdade	concreta	entre	mulheres	e	homens,	assim	como	a	
capacitação	de	mulheres

•	 Conceber	um	enquadramento,	políticas	e	medidas	alargadas	em	prol	da	proteção	e	
assistência de todas as vítimas de violência contra as mulheres e de violência doméstica

•	 Promover	uma	cooperação	internacional	com	vista	à	eliminação	da	violência	con-
tra as mulheres e a violência doméstica

•	 Assegurar	suporte	e	assistência	a	organizações	e	entidades	que	fazem	cumprir	a	
lei,	para	cooperarem	efetivamente	de	forma	a	adotar	uma	abordagem	integrada	
para	eliminar	a	violência	contra	as	mulheres	e	a	violência	doméstica

violência de género que daí resultam, direta ou 
potencialmente, em danos físicos, sexuais, psico-
lógicos ou económicos, ou em sofrimento para 
as mulheres, incluindo ameaças de tais atos, 
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coerção ou privação arbitrária da liberdade, no 
contexto da vida privada ou no espaço público. 
De acordo com a Convenção, a violência inclui 
todos os atos de violência física, sexual, psicoló-
gica ou económica que ocorrem dentro da famí-
lia ou unidade doméstica ou entre cônjuges ou 
companheira/os/os atuais ou passados, quer 
a/o agressor/a partilhe ou não a mesma residên-
cia com a vítima.

Os Estados Membros têm o dever de criar legis-
lação e outras medidas para condenar formas de 
stalking (perseguição), violência sexual, psicoló-
gica ou física, casamentos forçados, mutilação 
genital feminina, aborto ou esterilização forçada, 
assédio sexual, assim como formas de apoio, 
cumplicidade ou implementação de qualquer 
uma destas práticas. Adicionalmente, os Estados 
Membros têm o dever de disponibilizar formas 
de apoio psicológico e logístico para mulheres 
vítimas de violência e para crianças que teste-
munharam violência.

Finalmente, o Artigo 4 estatui que a implemen-
tação das provisões da Convenção deve ser as-
segurada sem discriminação com base no sexo, 
género, raça, cor, linguagem, religião, opiniões 
políticas ou outras, origem social ou nacionalida-
de, associação a uma minoria nacional, proprie-
dade, nascimento, orientação sexual, identidade 
de género, idade, condição de saúde, deficiência, 
estatuto conjugal, estatuto de migrante ou refu-
giado, ou outro estatuto.
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Abuso – designação genérica para maus tratos físi-

cos, verbais ou psicológicos. 

Abuso Doméstico (ver Violência Doméstica).

Abuso Económico – é uma forma de abuso que 

ocorre quando um/a dos/das companheira/os/os 

assume o controlo sobre o acesso do/a companhei-

ro/a a recursos económicos, diminuindo a capacidade 

da vítima se sustentar e forçando-a a depender da/o 

agressor/a financeiramente.

Abuso Físico – é uma forma de abuso que envolve um 

contacto com intenção de causar intimidação, dor, feridas 

ou outro tipo de sofrimento físico ou danos corporais.

Abuso Psicológico – é uma forma de abuso carac-

terizada pela sujeição ou exposição de uma pessoa a 

comportamentos que podem resultar em traumas psi-

cológicos, incluindo ansiedade, depressão crónica ou 

stress pós-traumático (como, por exemplo, prevenir 

alguém de contactar a família ou amigas/os).

Abuso Sexual – comportamento sexual forçado ou 

indesejado de uma pessoa sobre outra, sempre que não 

se enquadrar no entendimento de agressão sexual. 

Abuso Verbal (também conhecido como ataque 

verbal) – é uma forma de comportamento abusivo 

que envolve o uso de linguagem verbal, no formato 

oral e escrito.

Assédio – é o termo genericamente utilizado para 

definir comportamentos de natureza ofensiva, que têm 

como intuito perturbar ou incomodar, e são por defi-

nição repetitivos. Na legislação anti-discriminação da 

UE, tem sido considerada uma forma de discriminação.

Assédio Sexual – forma de bullying  ou coação 

de natureza sexual, ou a promessa não desejada ou 

inapropriada de recompensas em troca de favores se-

Glossário

xuais, insinuações sexuais não desejadas, proposta de 

favores sexuais e outras formas de assédio verbal ou 

físico de natureza sexual. Na lei anti-discriminação da 

EU, tem sido considerada também como forma de dis-

criminação. 

Ataque Sexual – é uma forma de violência sexual; 

qualquer ato sexual involuntário que é exercido de forma 

coerciva ou fisicamente forçada contra a vontade de al-

guém, ou qualquer toque de cariz sexual não consentido.

Bifobia – ódio, medo ou repulsa pela bissexualida-

de ou por pessoas bissexuais. 

Bissexual – pessoa que se sente emocional ou se-

xualmente atraída por pessoas do mesmo sexo ou de 

sexo diferente.

Cirurgia de Reatribuição de Sexo – designa proce-

dimentos médicos com vista à adaptação de caracte-

rísticas sexuais.

Coming out (ou “sair do armário”) – processo de 

revelação a outras pessoas da sua própria orientação 

sexual e/ou identidade de género. 

Disforia de Género – termo clínico que designa um 

estado de mal-estar causado pela discrepância entre a 

identidade de género de uma pessoa e o sexo que lhe 

foi atribuído à nascença.

Expressão de Género – a forma como cada pessoa 

opta por exprimir o seu género (através do vestuário, 

comportamento ou restante aparência). Um conjunto 

de sinais, visíveis para outrem, associados à pertença a 

um determinado género (feminino, masculino ou outro, 

tal como a própria pessoa o define). Pode incluir, por 

exemplo, a forma como a pessoa se veste, fala ou age. 

O conceito serve para distinguir entre a identidade de 

género e a forma com a pessoa o exprime.
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Famílias Arco-Íris – termo coletivo que designa fa-

mílias constituídas por casais de pessoas do mesmo 

sexo ou famílias com figuras parentais ou outras LGBT, 

geralmente com crianças. 

FtM (“Female to Male” ou F2M) – uma pessoa cujo 

sexo atribuído à nascença foi o feminino e vive como 

homem ou está em processo de transição.

Gay – um homem que se sente atraído emocional-

mente ou fisicamente por outros homens.

Género – um termo utilizado pelas ciências sociais, 

que remete para a construção cultural da masculinida-

de e da feminilidade e dos papéis sociais a que estão 

associadas.

Hetero – termo informal por vezes utilizado para 

designar heterossexual

Heteronormativo/Heteronormatividade – uma 

norma que parte do pressuposto que todas as pes-

soas são heterossexuais ou que a heterossexualidade 

é a única forma de vida “normal”. Esta norma também 

presume que existem dois sexos biológicos distintos e 

que ao nascer pertencemos a um ou outro.

Heterossexual – uma pessoa que se sente emo-

cionalmente e/ou sexualmente atraída por pessoas de 

um sexo diferente do seu. 

Homofobia – medo da homossexualidade e/ou 

das pessoas homossexuais. Qualquer manifestação, 

consciente ou não, de discriminação, exclusão ou vio-

lência face a indivíduos, grupos ou práticas referidas 

como homossexuais.

Homossexual – uma pessoa que se sente emocio-

nalmente e/ou sexualmente atraída por pessoas do 

mesmo sexo. As pessoas homossexuais geralmente 

sentem uma atração profunda a nível emocional, afeti-

vo e sexual por pessoas do mesmo género.

Identidade de Género – sensação psicológica de 

ser masculino ou feminina (ou ambos ou nenhum). 

Lésbica – uma mulher que se sente atraída emo-

cionalmente ou fisicamente por outras mulheres.

LGBT – lésbica, gay, bissexual e transgénero. Por 

vezes, o “I” (intersexo) e o “Q” (queer) também são in-

cluídos no acrónimo. 

MtF (“Male to Female” ou M2F) – pessoa cujo sexo 

atribuído à nascença foi o masculino mas que vive 

como mulher ou encontra-se em processo de transi-

ção ou reatribuição sexual. 

Orientação Sexual – atração sexual por um deter-

minado sexo (por um sexo diferente: heterossexualida-

de; pelo mesmo sexo: homossexualidade) ou por am-

bos (bissexualidade).

Outing – a revelação pública de que alguém é ho-

mossexual, bissexual ou transgénero, sem o seu con-

sentimento.

Papel de Género – conjunto de expetativas culturais 

relativas a comportamentos, características, pensamen-

tos e códigos de vestuário considerados apropriados para 

cada pessoa com base no seu sexo real ou percebido. 

Perturbação de Identidade de Género – diagnósti-

co formal anteriormente incluído no DSM IV (Manual de 

Diagnóstico e Estatística) e que se referia a uma identi-

dade de género não consistente com o sexo atribuído à 

nascença e caracterizado pela identificação forte e per-

sistente com outro género e um desconforto persistente 

com o seu próprio sexo ou sentimento de inadequação 

no papel de género desse sexo, resultando num mal

-estar clinicamente significativo ou incapacidade para 

todas as áreas de vida (ver Disforia de Género). 

SOGIE (“Sexual Orientation and Gender Identity Ex-

pression” - Orientação Sexual e Identidade e Expres-

são de Género) – após a Declaração de Yogyakarta, 

este acrónimo substitui por vezes a expressão LGBT.

Tortura – qualquer ato infligido intencionalmente e 

que envolve dor extrema, física ou psicológica.
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Trans – abreviação utilizada para designar pessoas 

cuja auto-perceção, identidade ou expressão de géne-

ro difere do género atribuído à nascença. O conteúdo 

exato e utilização deste conceito variam, mas abran-

gem sempre uma grande variedade de subcategorias.

Transfobia – medo da transexualidade e/ou das 

pessoas transexuais, transgénero ou de género fluído. 

Transgénero – um conceito abrangente que refere 

qualquer pessoa cuja identidade ou expressão de gé-

nero difere do que corresponde socialmente ao sexo 

atribuído à nascença.

Transição – período de tempo durante o qual as 

pessoas transitam do papel de género associado ao 

sexo atribuído à nascença para um outro papel de gé-

nero. A transição pode ou não incluir feminização ou 

masculinização do corpo através de hormonas ou ou-

tros procedimentos médicos.

Transsexual – pessoa que vive de acordo com a 

sua identidade de género, mas em contraste com as 

expetativas sociais associadas ao sexo atribuído à nas-

cença. Um diagnóstico médico de disforia de género 

pode ser requerido se a pessoa exprime o desejo de 

viver e ser formalmente aceite como membro do sexo 

com o qual se identifica. 

Violação – uma ofensa criminal; relações sexuais 

forçadas com uma pessoa contra a sua própria vontade.

Violência de Género – violência exercida contra al-

guém com base no seu género. O termo reflete a ideia 

de que a violência serve para reproduzir desigualda-

des estruturais de género e pode incluir violação e as-

sédio sexual, mas também abuso doméstico ou tráfico 

de seres humanos. É perpetrado sobretudo contra mu-

lheres, uma vez que estas são consideradas inferiores 

num sistema cultural patriarcal.

Violência Doméstica – qualquer forma de com-

portamento abusivo entre pessoas que são ou foram 

membros da mesma família, ou companheira/os/os 

numa relação de intimidade, tal como o casamento, 

coabitação, união de facto, namoro ou amizade. Pode 

assumir muitas formas, e pode ser emocional, física 

(incluindo agressões ou ataques físicos como bater, 

pontapear, morder, empurrar, impedir, esbofetear, ati-

rar objetos, espancar ou ameaçar fazer qualquer um 

destes atos), psicológica (controle ou dominação, in-

timidação, perseguição), e financeira (privação econó-

mica), mas também sexual (abuso ou assédio sexual).

Violência Económica – é um tipo de violência que 

vai para além do uso da ameaça ou força física, exerci-

da por pessoas ou grupos que se aproveitam de pes-

soas economicamente desfavorecidas, por exemplo 

ao gastar o dinheiro da vítima sem o seu consentimen-

to e originando dívidas, ou ao recorrer às suas poupan-

ças para limitar os recursos à sua disposição.

Violência na Família – equiparada por vezes à vio-

lência doméstica, é contudo um termo mais alargado, 

por vezes utilizado para incluir o abuso sobre crianças, 

pessoas idosas ou outros atos violentos entre mem-

bros de uma família.

Violência na Intimidade (VI) – é frequentemente 

utilizado como sinónimo de abuso doméstico ou vio-

lência doméstica, mas geralmente remete para situa-

ções de abuso que ocorrem no âmbito de uma relação 

(conjugal ou de coabitação, embora não tenham de vi-

ver juntos para ser considerado abuso doméstico).
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Portugal
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A Associação ILGA Portugal tem por principal obje-
tivo a integração social da população lésbica, gay, 
bissexual, trans e intersexo (LGBTI) em Portugal 
através de um programa alargado de apoio no âm-
bito social que garanta a melhoria da sua qualida-
de de vida; através da luta contra a discriminação 
em função da orientação sexual e da identidade de 
género; e através da promoção da cidadania, dos 
Direitos Humanos e da igualdade de género.

A Associação está sedeada em Lisboa, mas é 
uma organização de âmbito nacional. Tem ac-
tualmente mais de 1500 associadas/os de vários 
pontos do país e perto de 100 voluntárias/os que 
colaboram nas suas actividades e projectos. 
Destacamos alguns projectos implementados 
pela Associação ao longo do seu percurso:
• Arraial Pride: o maior evento LGBT em Portu-

gal, integrado nas Comemorações do Orgu-
lho LGBT, em parceria com a Câmara Munici-
pal de Lisboa; 

• Centro LGBT: o único espaço nacional dedicado 
ao apoio à integração social das pessoas LGBT, 
que celebra o seu 18º aniversário em 2015, con-
tinuando a oferecer serviços de apoio e aconse-

Associação ILGA Portugal – Intervenção Lésbica, 
Gay, Bissexual e Transgénero
Fundada em 1995, a Associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e 
Transgénero é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de reconhecida utilida-
de pública, sob a forma de Associação de Solidariedade Social - e é mais antiga associa-
ção de defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero e Intersexo (LGBTI) 
em Portugal, sendo totalmente apartidária e laica.

lhamento e um Centro de Documentação; 
• Prémios Arco-Íris: atribuídos anualmente (já na 

sua 13ª edição em 2015), são uma forma de re-
conhecimento de personalidades e/ou institui-
ções que, com o seu trabalho se distinguiram 
na luta contra a discriminação com base na 
orientação sexual e na identidade de género;

• Projecto Porto Arco-Íris: pretendeu consolidar 
a intervenção à região norte, tendo permitido a 
implementação de uma campanha alargada de 
sensibilização e a mobilização de voluntariado;

• Projecto Descentrar: com o financiamento 
do Instituto Português de Juventude, preten-
deu fomentar a criação de grupos, locais de 
convívio, apoio e trabalho para jovens LGBT e 
simpatizantes, tendo resultado na formação 
subsequente da rede ex aequo;

• Campanha publicitária «Pelo Direito à Indi-
ferença»: a primeira campanha publicitária 
multimédia contra a homofobia em Portugal; 

• Vários projectos na área da prevenção do VIH/
sida e de outras ISTs com o apoio da Coorde-
nação Nacional para a Infecção pelo VIH/sida; 

• Vários projectos na área da intervenção 
cívica e cultural, incluindo a produção do 
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Guia Gay e Lésbico de Lisboa ou as primeiras 
quatro edições do Festival de Cinema Gay e 
Lésbico de Lisboa; 

• Vários projectos na área da intervenção polí-
tica, incluindo a promoção do Dia Mundial de 
Luta Contra a Homofobia, a organização anual 
da Marcha do Orgulho LGBT, membros da 
Advocay Network da ILGA-Europe e da Fun-
damental Rights Platform da Agência para os 
Direitos Fundamentais da Uniao Europeia; foi a 
primeira organização LGBT europeia a dar for-
mação à Agência Europeia de Polícia (CEPOL).

Os serviços da Associação ILGA Portugal incluem:
• Centro de Documentação: criado em 1998, e 

coordenado por voluntárias/os dispõe de um 
vasto acervo de livros, revistas, trabalhos de 
investigação, vídeos, recortes de jornais, etc., 
de temática LGBTI. A consulta é livre e gra-
tuita, sendo atualmente muito procurado por 
estudantes e investigador@s universitári@s. 
Organiza regularmente Feiras do Livro (em 
Lisboa e no Porto) com êxito considerável.

• Linha LGBT: 218 873 922 ou 969 239 229 - é o 
serviço telefónico de apoio e de informação 
LGBT da ILGA Portugal e está em funciona-
mento de Quarta a Domingo entre as 20H e as 
23H. Conta com a colaboração de uma equipa 
de voluntárias/os que foram formadas/os e 
preparadas/os para responder a todas as dú-
vidas, pedidos de informação ou tão simples-
mente prestarem apoio, quebrando assim o 
isolamento, a solidão ou os anseios do dia-a-
dia, sempre de forma atenta e aberta, preser-
vando a confidencialidade e o anonimato. 

• Serviço de Aconselhamento Psicológico 

(SAP): oferece sessões de aconselhamen-
to psicológico e psicoterapia, individual e 
em grupos terapêuticos, fornecendo às/
aos suas/seus colaboradoras/es formação 
e supervisão clínica específica e qualificada 
no que se prende às preocupações mais co-
muns de pessoas LGBT.

• Serviço de Apoio Jurídico: serviço de acon-
selhamento de âmbito jurídico

• SIS - Serviço de Integração Social: para si-
tuações de emergência social e apoio a víti-
mas de crimes de ódio, violência doméstica 
e requerentes de asilo.

Membro do Conselho Consultivo da Comissão para 
a Cidadania e Igualdade de Género e de outras 
plataformas a nível nacional e internacional, inscre-
ve-se ainda no movimento europeu de combate à 
exclusão social, com ênfase na discriminação em 
razão da orientação sexual plasmada no Artigo 13º 
do Tratado da Comunidade Europeia, nas altera-
ções ao Artigo 7º do Tratado da União Europeia, na 
Agenda Social Europeia e Estratégia de Lisboa para 
a Coesão Social, na Carta dos Direitos Fundamen-
tais da União Europeia - e também no Artigo 13º da 
Constituição da República Portuguesa.
A Associação ILGA Portugal dinamiza ainda grupos 
de interesse de âmbito lúdico ou cultural (coro, 
comunidade de leitura, grupo desportivo) ou com 
intervenção específica, tais como o GRIT (Grupo 
de Reflexão e Intervenção sobre Transexualidade) 
ou o grupo Famílias Arco-Íris, que tem desenvolvi-
do trabalho de comunidade e intervenção política, 
promovendo também parcerias nacionais e inter-
nacionais (destaque para a organização do Encon-
tro Europeu de Famílias em 2015). 
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Violência de género e discriminação das pessoas LGBT

A lei portuguesa já inclui algumas medidas de combate à discriminação das pessoas LGB-
TI e de prevenção da violência de género. Contudo, tratam-se ainda de fenómenos muito 
invisíveis e pouco denunciados.

A Constituição da República Portuguesa inclui, 
desde 2004, no seu artigo 13º, relativo ao prin-
cípio da igualdade, a orientação sexual como 
critério de não discriminação. Um conjunto novo 
de leis já reflete esta mudança, como demonstra 
o alargamento da lei casamento civil a casais do 
mesmo sexo (um momento marcante em termos 
de reconhecimento dos direitos das pessoas 
LGB), mas também leis no âmbito do código do 
trabalho e do código penal. Não obstante, e con-
tra o que tem sido a recomendação de instâncias 
internacionais e nacionais no âmbito dos direitos 
das crianças, ainda são negados direitos de pa-
rentalidade aos casais do mesmo sexo.

Em 2011 foi aprovada a primeira lei que permitiu o 
acesso de pessoas transexuais de nacionalidade 
portuguesa e maiores de idade (com mais de 18 
anos) alterar o seu nome e sexo e ter acesso a 
acompanhamento no Serviço Nacional de Saú-
de para o processo de reatribuição sexual. Este 
pedido é vinculado a um diagnóstico por parte 
de dois profissionais de saúde. Apesar da lei, mui-
tas pessoas trans aguardam ainda a conclusão 
do seu processo e passam por experiências de 
discriminação nos próprios cuidados de saúde, 
recorrendo frequentemente a cirurgias não su-

pervisionadas e à auto-medicação, com todos os 
riscos que daí podem resultar. Em 2015, a identi-
dade de género passou a ser incluída como um 
critério de não discriminação no trabalho.

A partir de 2007, o código penal português pas-
sou a classificar a violência doméstica como um 
crime público, abrangendo também os casais de 
pessoas do mesmo sexo, em relações formaliza-
das ou não. A lei passou a estipular que o Minis-
tério Público é obrigado a investigar denúncias 
deste tipo de violência, quer tenham sido feitas 
pelas vítimas ou por testemunhas, mesmo con-
tra a vontade da vítima. As denúncias podem ser 
apresentadas junto de qualquer força de auto-
ridade (Polícia de Segurança Pública, Guarda 
Nacional Republicana ou Polícia Judiciária) ou 
diretamente no Ministério Público. Se envolver 
violência física, a vítima pode submeter-se a um 
exame médico legal num serviço de urgência 
hospitalar, executado por peritos forênsicos. 

O V Plano Nacional para a Igualdade de Género, 
Cidadania e Não Discriminação e o V Plano Na-
cional de Prevenção e Combate à Violência Do-
méstica e de Género incluem medidas específi-
cas relativas à orientação sexual e à identidade 
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de género, seguindo os princípios da Convenção 
de Instambul de acord com cinco áreas estra-
tégias: 1) prevenção, sensibilização e educação 
(abrangendo iniciativas de combate à violência 
na intimidade em relacionamentos LGBT); 2) pro-
teção das vítimas e inclusão social); 3) interven-
ção com agressoras/es; 4) formação e qualifica-
ção de técnicas/os (abrangendo a intervenção 
com pessoas LGBT); 5) pesquisa e monitorização. 
A Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género começou a incluir temas LGBT na sua 
intervenção e em 2015 encomendou um estudo 
sobre violência doméstica em casais do mesmo 
sexo, assim como quatro cursos de formação so-
bre este tema, dirigido a profissionais que pres-
tam apoio a vítimas. Vai também ser publicado 
um manual complementar.

Portugal subscreveu diversos tratados internacio-
nais que dizem também respeito a pessoas LGBT 
em geralm e a mulheres lésbicas, bissexuais ou 
trans em particular, nomeadamente a supramen-
cionada Convenção de Istambul, que tem como 
objetivo a eliminação de todas as formas de dis-
criminação das mulheres e a proteção dos direi-
tos das vítimas, independentemente do seu “sexo, 
género, raça, cor de pele, língua, religião, posição 
política ou outra, origem social ou nacionalidade, 
pertença a uma minoria nacional, propriedade, 
nascimento, orientação sexual, identidade de gé-
nero, idade, estado de saúde, deficiência, estatuto 
conjugal, estatuto de migrante ou refugiado ou 
outro estatuto” (Artigo 4 – Direitos fundamentais, 
igualdade e não-discriminação).

Contudo, em levantamentos de dados relativos 
às experiências das pessoas LGBT em Portugal 
levados a cabo pela Associação ILGA Portugal, 
através do seu Observatório da Discriminação ou 
em estudos como o “Igualdade em Saúde”, relati-
vo à relação das pessoas LGBT com cuidados de 
saúde, são inúmeros os relatos de experiências 
de discriminação com base na orientação sexual 
e/ou identidade de género, na sua esmagadora 
maioria não denunciadas a forças de autoridade 
ou outras entidades públicas. Esses dados são 
corroborados pelo inquérito LGBT levado a cabo 
pela Agência para os Direitos Fundamentais da 
União Europeia: 51% das pessoas respondentes 
em Portugal relataram situações de discrimi-
nação, mas apenas 10% denunciaram; 35% das 
transgénero também relatou experiências nega-
tivas, mas apenas 18% foram denunciadas. 
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Violência contra mulheres LBT

As mulheres lésbicas e bissexuais em Portugal enfrentam uma dupla invisibilidade e discri-
minação, em virtude do seu género e orientação sexual. No caso das mulheres transgénero 
que fazem trabalho sexual, essa invisibilidade é aumentada pelo estigma associado à sua 
identidade de género e atividade profissional. 

Não obstante os temas LGBT terem começado a 
ser alvo de investigação académica em tempos 
mais recentes, existe ainda um conjunto muito alar-
gado de informação por recolher, nomeadamente 
no que se refere aos temas da violência doméstica 
em casais de mulheres e da violencia em contexto 
de trabalho sexual, nomeadamente com mulheres 
trans. Se no primeiro caso existem poucas tentati-
vas que envolvam trabalho de campo efetivo, no 
segundo o desconhecimento é quase total, e re-
mete sobretudo para o contacto das equipas que 
prestam apoio ao nível da prevenção de riscos de 
saúde. No levantamento levado a cabo pela Agên-
cia para os Direitos Fundamentais da União Euro-
peia sobre questões LGBT, as mulheres lésbicas e 
as pessoas trans foram as que vivenciaram uma 
maior incidência de discriminação.

No seu estudo “Violências nas relações homos-
sexuais: a face oculta da agressão na intimidade”, 
Laura Gil Costa, Carla Machado e Rute Antunes, 
da Escola de Psicologia of Universidade Minho, 
concluiram que a incidiência deste tipo de vio-
lência é maior do que a que tem sido encontra-
da em casais heterosexuais, algo que atribuem à 
pressão social causada pela homofobia, mas que 

é também um sinal de que a falta de visibilidade 
pode aumentar a dificuldade em identificar a vio-
lência enquanto tal, confirmando a necessidade 
de formação especializada para as equipas de 
apoio a vítimas, assim como de serviços específi-
cos ou adequados. 

Para além da investigação académica, organiza-
ções da sociedade civil e organismos públicos 
têm tentado recolher os seus próprios dados. A 
UMAR, uma organização de defesa dos direitos 
das mulheres que leva a cabo diversos projetos 
de apoio a mulheres vítimas, identificou, no seu 
último relatório do Observatório das Mulheres 
Assassinadas, uma mulher morta pela sua com-
panheira. O caso foi tornado público por diversos 
artigos nos meios de comunicação nacionais. 

Por seu turno, a autora Helena Topa, na sua tese 
de mestrado sobre “Violência doméstica em ca-
sais homossexuais: das representações sociais 
dos profissionais que trabalham com vítimas à vi-
vência das vítimas” (2009), concluiu que continua 
a existir muito desconhecimento e algumas atitu-
des discriminatórias por parte de juristas e profis-
sionais de apoio a vítimas quando confrontadas/
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os com situações destas. Não obstante, existe, 
sobretudo por parte deste último grupo, recetivi-
dade relativamente à possibilidade de melhorar 
o seu conhecimento, nomeadamente através de 
acesso a informação e formação específica. Duas 
entrevistas a mulheres vítimas confirmaram o pa-
drão de resistência e suspeição relativamente aos 
serviços de apoio a vítimas em Portugal. 

Num outro estudo, encomendado pela Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género), a equi-
pa de investigadoras/es sublinhou a dificuldade 
em obter dados neste âmbito. Duas entrevistas a 
mulheres, nas quais surgiram relatos de violência 
física, psicológica e sexual em relacionamentos 
com outras mulheres, revelaram também a au-
sência de denúncia e desconfiança relativamen-
te às forças de autoridade. As/os profissionais 
ouvidas/os no âmbito deste estudo confirmaram 
a igual incidência do fenómeno, quer se trate de 
casais de pessoas de sexo diferente ou do mes-
mo sexo, identificando contudo algumas especi-
ficades resultantes da homofobia social. 

“Entre mulheres não acontece – um estudo ex-
ploratório sobre a violência conjugal lésbica”, da 
autoria de Ana Cristina Santos, inquiriu 23 mulhe-
res lésbicas sobre este tema, e revelou que pou-
cas valorizavam este fenómeno, reproduzindo 
em parte alguns dos estereótipos de género que 
lhe estão associados, mas assinalando também 
uma escassez de respostas específicas por parte, 
por exemplo, de organizações LGBT.

No que diz respeito à realidade do trabalho sexual, 
ela permanece ainda em grande medida por es-
capar aos diagnósticos, em grande medida pela 
ausência de regulação do sector e pelo estigma 
social associado, potenciador de sobreposição de 
dispositivos de exclusão. A situação é mais agra-
vada no caso das trabalhadoras do sexo trans, víti-
mas do isolamento causado frequentemente pela 
quebra de vínculos familiares e com outras redes 
de suporte, e da expetativa de discriminação que 
as afasta dos serviços públicos de saúde, segu-
rança e apoio social, que as coloca numa situação 
de vulnerabilidade acrescida perante situações 
de violência na intimidade ou mesmo perante a 
discriminação social e institucional.



Onde posso procurar ajuda?

PROJETOS E ORGANIZAÇÕES

APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
- Rua José Estêvão, 135 A, Pisos 1/2
1150-201 Lisboa (sede) | tel. 21 358 79 00 | email: 
apav.sede@apav.pt | Serviços de Sede no Porto 
Rua Aurélio Paz dos Reis 351, 4250-068 Porto | tel. 
22 834 68 40 | email: sede.porto@apav.pt

AMPLOS - Associação de Mães e Pais pela Li-
berdade de Orientação Sexual e Identidade de 
Género - https://amplosbo.wordpress.com | am-
plos.bo@gmail.com

Associação ILGA Portugal - Associação de Inter-
venção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero - 
http://ilga-portugal.pt | Telefone: 218 873 918 / 
969 367 005 | E-mail: ilga-portugal@ilga.org 

Centro LGBT - Rua dos Fanqueiros, 40, 1100-231 
Lisboa | facebook.com/CentroLGBT

Casa Qui - Associação de Solidariedade Social 
- www.casa-qui.pt | Telefone: (+351) 960 081 111 | 
Email: geral@casa-qui.pt

PortoG APDES – Confidencialidade e Apoio a 
Trabalhadores do Sexo - Alameda Jean Piaget nº 
100 Apartado 1523, 4411-801 Arcozelo V. N. Gaia | 
info@apdes.pt | Telefone: +351 227 531 106/7

Rede ex aequo – Associação de jovens lésbicas, 
gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes - 
https://www.rea.pt | E-mail: geral@rea.pt

UMAR União de Mulheres Alternativa e Resposta 
- União de Mulheres Alternativa e Resposta - Rua 
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da Cozinha Económica, Bloco D, Espaços M e N, 
1300-149 Lisboa | Tel: 00 351 218 873 005 | e-mail: 
umar.sede@sapo.pt

LINHAS DE APOIO

Linha LGBT – Linha Telefónica de Apoio e Informação: 
218 873 922
Skype: linhalgbt (quarta a sábado, das 20h às 23h)

Serviço de Informação às Vítimas de Violência 
Doméstica 
800 202 148 - Número verde gratuito
112 - Número Nacional de Emergência
144 - Linha Nacional de Emergência Social

PORTAIS

Portal informativo da APAV sobre violência do-
méstica entre pessoas do mesmo sexo
http://www.apav.pt/lgbt/

Portal do Sistema de Queixa Eletrónica
http://queixaselectronicas.mai.gov.pt 
Infovítimas - http://infovitimas.pt/pt 

Observatório da Discriminação (em função da 
orientação sexual e da identidade de género) 
http://observatorio.ilga-portugal.pt 



Università degli studi di Brescia (Italy) 
www.unibs.it

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (Italy)
www.retelenford.it

Zagreb Pride (Croatia)
www.zagreb-pride.net

Bilitis Resource Center Foundation (Bulgaria)
www.bilitis.org

Lithuanian Gay League (Lithuania)
www.lgl.lt

ILGA Portugal (Portugal) 
www.ilga-portugal.pt

Háttér Társaság a Melegekért (Hungary)
www.hatter.hu

Broken Rainbow LGBT Domestic Violence Service (UK)
www.brokenrainbow.org.uk

Cavaria (Belgium)
www.cavaria.beSTANDING UP FOR LGBT’S

Partners:


