
 

 

Ques onário ONLINE (3 meses após formação) 

Sobre Ti 

1. Qual a primeira letra do teu 
primeiro e úmo nome? ̀
Por ex, se o teu nome é João 
Sliva, escreva JS  

4.  Qual o teu Código postal? 
(Úl mos 3 dígitos) 

5. . Qual o teu posto actualmen-
te?    
Por favor, escolha a 
opção mais válida  

Bar man Bar supervisor 
/manager 

Segurança  

Outra, descreva 

Entertainer  
(ex. DJ) 
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3. Qual a tua idade? (em anos)?  

Não aplicável —já não trabalho em ambientes nocturnos 

A Formação STOP SV  

 8. Esve mais consciente sobre a violência sexual em ̀
ambiente nocturnos 

9. Eu consigo reconhecer melhor os sinais de violência 
sexual em ambiente nocturnos 

      Em que medida concorda/discorda com as seguintes afirmações?  

Desde que completou a formação do Stop SV 

10 IEu consigo lidar melhor com a  violência sexual em 
ambiente nocturnos 

11  Sinto-me mais confiante no meu trabalho 

2. Qual o teu genero? 
 
Use só uma opção 

Masculino 

Prefiro não dizer 

Femenino 

Discordo 
Veemente Discordo 

Nen
hum Concordo 

Concordo 
Veemente 

7. Nos úl mos 3 meses, com que frequência teve 6 ou mais bebidas alcoolicas numa ocasião?  

8. Nos úl mos 3 meses, com que frequência bebeu alcool enquanto trabalhava na noite? 

6. Nos úl mos 3 meses com que frequência trabalhou no espaço nocturno que trabalha? 

Nunca Menos de uma vez por mês  Mensal Semanal Diário ou quase 

Por favor vire a página 

Nunca Menos de uma vez 
por mês 

Mensal 
(1-3 dias por mês) 

 Semanal  
(1-3 dias por sema-

na) 

Diariamente /quase 
(4-7 dias por sema-

na) 

Nunca Menos de uma vez 
por mês 

Mensal 
(1-3 dias por mês) 

 Semanal  
(1-3 dias por sema-

na) 

Diário ou quase 
(4-7 dias por sema-

na) 

Por favor escolha uma opção por frase 



 

 

A tudes e Percepções 

Confiança 

13. A violência sexual não é um problema na noite  

14. Eu não penso que a violência sexual seja um problema 
no  

15. Avanços sexuais indesejados são naturais numa saída à noite 

16. Avanços sexuais indesajados são normais trabalhando num bar, 
pub ou discoteca 

17. O pessoal que trabalha em ambientes nocturnos pode fazer algo 
em relação à violência sexual na noite 

18. Eu penso que posso fazer algo em relação a este tema 

20. Se a pessoa que está a cometer actos de violência sexual está 
bebeda, não é verdadeiramente sua culpa. 

22. A violência sexual nunca é culpa da vítima 

23. O consentimento pode ser retirado a qualquer hora 

21. Quando alguém usa roupa provocativa, estão à procura de prob-
lemas e que se metam com eles. 

19. Se alguém, que está bebedo, for vítima de um acto de violência 
sexual, eles também têm a sua cota parte de culpa 

      Em que medida concorda/discorda com as seguintes ?  Porfavor escolha uma opção por frase 

 

Por favor vire a página 2/3 

Nada 
Confiante 

Pouco  
Confiante 

Nenhum Con-
fiante 

Muito  
confiante 

29. Confrontar alguém que esteja a arranjar desculpas para for-
çar outro a ter sexo com ele/a 

24. Perguntar a alguém que esteja perturbado no bar ou numa 
discoteca se necessita de ajuda ou se está tudo bem  

25. Parar e verificar se está tudo bem com alguém bebedo quan-
do eles estão a ser retirados de um bar ou discoteca por outra 
pessoa que se encontra no bar (sem ser staff) 

26. Fazer algo se reparar que uma mulher que está rodeada por 
um grupo de homens num bar ou discoteca pareça descon-
fortável e chateada com a situação. 

27. Expressar preocupação se lhe contar que álguém viveu 
uma experiência sexual indesejada e não diga: foi violação 

28. Dizer a alguém, que suspeite que foi abusada sexualmente 
que você está disponível para a ajudar e apoiar  

30. Fazer algo para ajudar alguém que tenha bebido demasiado 
e que esteja desmaiado num bar ou discoteca  

Porfavor escolha uma opção por frase       Em geral, quão confiante pensa que se sentiria se:  

Discordo 
VeementeDiscordo 

Nen
hum Concordo 

Concordo 
Veemente 

31. Perguntar a alguém com quem trabalhe para o ajudar  a 
chamar atenção para a violência sexual 



 

 

Comportamentos  (úl mos 3 meses) 

Sim Não 

Sem  
certeza 
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Sim Não 

Sem 
Oportunidade 

Por favor vire a página 

32. Viu alguém que parecia preocupado num bar ou discoteca   

33. Viu alguém que parecia bebedo a ser retirado de um bar ou discoteca por outra 
pessoa que estava nesse ambiente nocturno (sem ser staff) 

34. Viu uma mulher rodeadda por um grupo de homens num bar ou discoteca e que 
pareça desconfortável e chateada com a situação. 

35. Alguém lhe contou que viveu uma experiência sexual indesejada mas que não lhe 
chame uma violação       

36. Suspeitou que alguém que não conhecesse tivesse sido abusado sexualmente  

37. Ouviu alguém a arranajr desculpas para forçar alguém a fazer sexo com ele/a 

38. Viu alguém que tivesse bebido muito desmaiado num bar ou discoteca 

Preencha só um opção por frase. 

DURANTE OS ÚLTIMOS 3 MESES, teve alguma destas experiência enquanto trabalhava na vida nocturna? 

 

39. Perguntou a alguém que parecia preocupado num bar ou discoteca se estava tudo 
bem ou se necessitavam de ajuda  

40. Parou e verificou se estava tudo bem com alguém bebedo enquanto eles esta-
vam a ser retirados de um bar ou discoteca por outra pessoa (sem ser staff) 

41. Fez algo quando viu uma mulher rodeada por um grupo de homens num bar ou 
discoteca que estava desconfortável e chateada com a situação. 

42. Contaram-lhe que viveram uma experiência sexual indesejada mas que não 
lhe chamam uma violação,  expressou as suas preocupações e ofereceu ajuda 

43. Suspeitou que alguém que não conhecesse tivesse sido abusado sexualmente e 
ofereceu a sua disponibilidade para ajudar e apoiar 

44. Confrontou alguém que estavam a arranjar desculpas para forçar alguéma a 
fazer sexo com ele/a. 

45. Fez algo para ajudar alguém que bebeu demais e estava desmaiado num bar ou dis-
coteca 

46. Pediu ajuda a alguém com quem trabalhe para chamar atenção para a violência 
sexual 

Por favor leia a lista em baixo e preencha Sim ou Não para todos os items indicando comportamentos que rela-
mente tenha tido DURANTE OS ÚLTIMOS 3 MESES.  
 
Se não teve numa destas situações nos últimos 3 meses, preencha o quadrado Sem oportunidade. 



A tua experiência com violência sexual em ambientes nocturnos 

Obrigada pela conclusão deste ques onário. 

Se necessitar de algum conselho ou apoio 
rela vo a violência sexual, por favor fale com um 

profissional de saúde. 

4/4 

Not reported to anyone 

47. Enquanto num bar ou discoteca, já houve alguém que te tocou sexualmente de uma forma que não que-
rias que fosses tocado/a ou que fez algo sexual a  que não querias que fosse feito? 

Sim, enquanto trabalhava (vai à questião 33) 

Sim, numa saída à noite (passa para a questão 34) 

Não  (passa para a questão 34) 

Prefiro não dizer (passa para a aquestão 34) 

ii). Qual o genero do predador (es)? 

Pode escolher mais que uma opção 

Masculino 

Feminino 

Prefiro não dizer 

iii). Que relação tem com o predador (es)? 

Pode escolher mais que uma opção 

Amigo 

Conhecido 

Estranho 

Parceiro 

Alguém que trabalha num local nocturno 

Alguém com quem estava  num encontro 

Outro 

Amguém que trabalha em ambientes nocturnos 

Podes responder SIM mais do que uma vez. 

48. Pensa na última vez que aconteceu (enquanto trabalhava):

Nos últimos 3 meses 

Não foi nos últimos 3 meses 

Sem certeza 

Prefiro não dizer 

i) Quando aconteceu?

Iv). Reportou a alguém? 

Pode escolher mais que uma opção 
Manager do local 

Colega 

Supervisor de segurança 

Polícia 

Profissional de saúde 

Outra pessoa 

Não reportei a ninguém 

Prefiro não dizer 

Prefiro não dizer 
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