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Objetivo central do STOP-SV

Desenvolver uma estratégia de ações interligadas para desenvolver a capacidade 
do pessoal em contextos de vida noturna para

 Reconhecer e prevenir o assédio sexual e a violência no local de trabalho

 Aumentar suas chances de agir através de uma intervenção como 
observadores eficazes



Estratégia STOP-SV

1. Envolvimento ativo da indústria como agente preventivo
 Projeto de programa de prevenção e logística de implementação
 Facilitação da formação de formadores / funcionários das instalações
 Inclusão de modelos e protocolos dentro das políticas de RSE / prevenção
 Sustentabilidade

2. Criação de uma coalizão de apoio como uma rede de facilitadores 
locais
 Exploração temática e registro de dados (facilitação / coleta de dados)
 Facilitação de mudanças em contextos de lazer
 Participação no desenvolvimento de materiais e treinamento
 Contribuição na supervisão e avaliação da implementação piloto

3. Sensibilização sobre o problema e disseminação de estratégias 
preventivas
 Mobilização social (indústria, administrações, sociedade civil)
 Envolvimento de organizações juvenis



Por que uma intervenção centrada na indústria

Pelo grande interesse, disponibilidade e liderança demonstrados pela indústria para 
resolver o problema e facilitar o treinamento:

 As premissas constituem contextos altamente sexualizados.

 O consumo de álcool reduz as inibições, aumentando a vulnerabilidade

 Nestes contextos, a violência sexual se manifesta de diferentes maneiras.

 A violência sexual afeta tanto clientes quanto funcionários

 Tem repercussões nas instalações onde ocorre



O que esperamos conseguir com este projeto

 Um programa de treinamento destinado a desenvolver a capacidade e disposição 
dos trabalhadores da vida noturna para identificar, prevenir e responder ao assédio 
sexual e à violência em contextos de lazer.

 Informações, ferramentas e técnicas para facilitar o desenvolvimento, 
implementação e avaliação do programa de treinamento.

 Uma estrutura estratégica para apoiar o desenvolvimento, implementação e 
impacto do programa de treinamento.



A oficina de formação de formadores

Sessão 1 - Entendendo o que é assédio sexual e violência em contextos de lazer
 O que sabemos (natureza, prevalência, riscos associados, conseqüências)

Sessão 2 - Vida Noturna e Vulnerabilidade
 Reconhecimento de fatores que aumentam a vulnerabilidade
 Identificação de situações potencialmente perigosas

Sessão 3 - Prevenção em ação
 Apoio da equipe para criar ambientes sociais e físicos que combatam a violência sexual
 Ativação da rede preventiva

Sessão 4 - Respostas em caso de violência sexual
 Apoio do pessoal no trabalho colaborativo com outros agentes (polícia, administrações 

locais, serviços de apoio para vítimas / predadores e outros agentes-chave)
 Principais medidas a serem tomadas em caso de testemunhar ou ser informado de um 

incidente de violência sexual



STOP-SV – Treinamento de treinadores

OBRIGADO A TODOS POR ESTAR AQUI HOJE

COMEÇAMOS…!!!
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