
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA  
SEXUAL EM CONTEXTO NOTUR	  

A violência sexual pode acontecer em locais de diversão noturna. Para evitar 
ou reduzir esses incidentes, os profissionais não devem apenas aprender a 

detectar e reconhecer o assédio e a violência sexual, mas também, 
implementar algumas das seguintes estratégias preventivas: 

ASSEGURAR UM BOM 
AMBIENTE SOCIAL

• Evite estratégias de marketing
hipersexualizadas ou violentas

• As regras do estabelecimento
devem ser contra
comportamentos permissivos e
consumo de drogas

• Staff claramente identificado,
evitando códigos de vestuário
hipersexualizados

! 
	  

• Definir um rácio adequado de
clientes/staff

• Identificar clientes embriagados e
clientes potencialmente
problemáticos

• Evitar a existência de locais
escuros ou isolados

•

ASSEGURAR UM BOM 
AMBIENTE FÍSICO	  

CONTROLAR ENTRADAS 
E SAÍDAS DO 

ESTABELECIMENTO
• Verificação da idade dos

clientes
• Negar acesso a pessoas

embriagadas ou agressivas
• Respeitar a capacidade/lotação

do espaço
• Oferecer ajuda aos clientes que

saiam do estabelecimento
embriagados ou indispostos

SERVIÇO 
RESPONSÁVEL DE 

BEBIDAS

• Evitar a promoção de bebidas
alcoólicas (bar aberto, bebidas
gratuitas, happy hour, etc.)

• Promover bebidas não alcoólicas
• Oferecer alternativas de bebidas

não alcoólicas aos clientes
embriagados

AGIR NO PRIMEIRO 
MOMENTO

• Estar atento aos primeiros sinais de
assédio e violência sexual

• Supervisionar o espaço
regularmente, principalmente nas
zonas mais escondidas ou com
maior aglomeração de clientes

• Oferecer apoio a alguém que se
apresente perturbado, embriagado,
ou que foi vitima de violência

• Impedir comportamentos
abusivos/agressivos

• Expressar preocupação ou oferecer
ajuda a alguém que conte uma
experiência sexual indesejada

DEFINIR PROTOCOLOS 
DE RESPOSTA AO 

ASSÉDIO E À 
VIOLÊNCIA SEXUAL

• Protocolos internos para que todos os
funcionários atuem coordenados:
comunicação contínua, avisar outros
colaboradores de clientes
potencialmente problemáticos, pedir e
oferecer ajuda a outros funcionários.

• Protocolos externos com outros agentes
(polícia, profissionais de saúde,
serviços de transporte): relatar
incidentes, oferecer alternativas de
transporte, etc.

“Socializar e beber em espaços recreativos noturnos 
é seguro, desde que eles sejam bem geridos.”	  
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