QUESTIONÁRIO PRÉ FORMAÇÃO
Sobre Ti
1. Qual a primeira letra do teu
primeiro e ulmo nomeḁ?

Femenino
Masculino

2. Qual o teu genero?
Use só uma opção

Preﬁro não dizer

Por ex, se o teu nome é João
Sliva, escreva JS
4. Qual o teu código postal?
(úl mos 3 digítos)

3. Qual a tua idade (em anos)?
5. Qual o teu posto actualmente?
Por favor, escolha a
opção mais válida
6.Há quanto tempo trabalha :

Bartender

Supervisor/
manager

Segurança

Entretainer
(ex DJ)

Outra, descreva
a) No espaço em que trabalha agora?

anos

mês

b) Em espaços nocturnos em geral?

anos

mês

7. Nos úl mos 3 meses com que frequência trabalhou no espaço nocturno que trabalha?
Nunca
Menos de uma vez
Semanal
Mensal
Diariamente ou
por mês
(1-3 days por sema(1-3 dias por mês)
quase
na)
(4-7 dias por semana)
8. Nos úl mos 3 meses, com que frequência teve 6 ou mais bebidas alcoolicas numa ocasião?
Nunca

Menos de uma vez
por mês

Mensal
(1-3 dias por mês)

Semanal
(1-3 days por semana)

9. Nos úl mos 3 meses, com que frequência bebeu alcool enquanto trabalhava na noite?
Nunca
Menos de uma vez
Semanal
Mensal
por mês
(1-3 days por sema(1-3 dias por mês)
Não bebo
na)
10. Por favor, descreva sucintamente o que signiﬁca para si o termo violência sexual

Diariamente ou
quase
(4-7 dias por semana)
Diariamente ou
quase
(4-7 dias por semana)

11. Antes de par cipar nesta formação, já recebeu alguma vez formação sobre violência sexual?
Sim

Não

Descreva sucintamente a formação que frequentou

12. Já esteve ou está envolvido em esforços para abordar a violencia sexual (não incluindo esta)?
Sim

Descreva sucintamente essa acção

Não

Por favor vire a página
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A tudes e percerpções
Em que medida concorda/discorda com as seguintes declarações?

Preencha só um opção por frase.

Não concordo Discordo Discordo
Concordo
Concordo
Totalmente
Nem discordo
plenamete

13. A violência sexual não é um problem na noite
14. Eu não penso que a violência sexual seja um problema no
ambiente nocturno em que trabalho
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
19. Se alguém, que está bebedo, for víma de um acto de violência ̀
sexual, eles também têm a sua cota parte de culpa
20. Se a pessoa que está a cometer actos de violência sexual está
bebeda, não é verdadeiramente sua culpa.
21. Quando alguém usa roupa provocava, estão à procura de ̀
problemas e que se metam com eles.
22. A violência sexual nunca é culpa da vímaȁ
23. O consen mento pode ser re rado a qualquer hora

Conﬁança
Em geral, quão conﬁante pensa que se sen ria se:

Preencha só um opção por frase.
Realmente
Conﬁante

Não
Conﬁante

Nenhum

Conﬁante

Muito
conﬁante

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
quando eles estão a ser re rados 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 desconfortável 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
29. Confrontar alguém que esteja a arranjar desculpas para
forçar outro a ter sexo com ele/a
30. Fazer algo para ajudar alguém que tenha bebido demasiado e que esteja desmaiado num bar ou discoteca
31. Perguntar a alguém com quem trabalhe para o ajudar a
chamar atenção para a violência sexual

Por favor vire a página
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Comportamentos (úl mos 3 meses)
DURANTE OS ÚLTIMOS 3 MESES, teve alguma destas experiência enquanto trabalhava na vida nocturna?
Preencha só um opção por frase.

Sim

Não

Sem
certezas

32. Viu alguém que parecia preocupado num bar ou discoteca
33. Viu alguém que parecia bebedo a ser re rado 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 vesse sido aȁbusado sexualmente
37. Ouviu alguém a arranajr desculpas para forçar alguém a fazer sexo com ele/a
38. Viu alguém que vesse bebido muito desmaiado num bar ou discoteca

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

Não

Sem
oportunidade

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 estavam a ser re rados 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 vesse sido aȁbusado 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
discoteca
46. Pediu ajuda a alguém com quem trabalhe para chamar atenção para a violência
sexual
Por favor vire a página 3/4

Expecta vas para a formação do Stop VS
47. Por favor descreva alguma preocupação ou questão que gostaria de ver abordada nesta formação.

Obrigado por completar este ques onário
Por favor entregue o ques onário preenchido ao formador mais próximo de si.
Se necessitar de algum conselho ou apoio rela vo a violência
sexual, por favor fale com um proﬁssional de saúde ou
formador sobre locais onde pode encontrar ajuda.
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