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INQUÉRITO SOBRE EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS DE PREVENÇÃO E 
INTERVENÇÃO COM CRIANÇAS E JOVENS LGBTI

• Objetivo: Recolher dados sobre experiências e práticas de prevenção e 
intervenção com crianças e jovens LGBTI → alimentar o trabalho efetuado 
na Plataforma Online, assim como apoiar a construção do Guião de Boas 
Práticas.

• Versões diferentes mediante a População-alvo: 
a) Profissionais que trabalham com Crianças e Jovens – caso(s) em que a 

criança ou jovem foi vítima de discriminação e/ou violência em razão 
da sua OS, IG, EG ou CS ou por ser percecionada enquanto tal;

b) População LGBTI (= ou > 18 anos) – experiência(s) de discriminação 
e/ou violência em razão da OS, IG, EG ou CS durante primeiros 18a.



INQUÉRITO SOBRE EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS DE PREVENÇÃO E 
INTERVENÇÃO COM CRIANÇAS E JOVENS LGBTI

vs Dados da Região do Alentejo 
NUTS II

•Questionário com perguntas de escolha múltipla + 
perguntas de desenvolvimento.



V. PROFISSIONAIS



Dados sociodemográficos

Identidade de Género x Sexo (N=99) N %
Mulheres cis 81 81,8
Mulheres trans 2 2,02
Homens cis 13 13,1
Pessoas não-binárias 3 3,03

Faixa-etária das pessoas participantes (N=99) n %
20-29 anos 6 6,06
30-39 anos 24 24,2
40-49 anos 34 34,3
50-59 anos 28 28,3

60-69 anos 7 7,07

Habilitações Literárias das pessoas 

participantes (N=99)

n %

Ensino Secundário 3 3,03
Licenciatura 64 64,6
Mestrado 28 28,3
Doutoramento 4 4,04

Situação profissional das pessoas participantes 

(N=99)

N %

Emprego 96 96,9
Voluntariado 1 1,01
Reforma 2 2,01
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Identidade de Género x Sexo (N=20) n %

Mulheres cis 18 90

Homens cis 1 5

Pessoas não-binárias 1 5

Faixa-etária das pessoas participantes (N=20) n %
20-29 anos
30-39 anos 3 15
40-49 anos 9 45
50-59 anos 6 35
60-69 anos 2 10

Habilitações Literárias das pessoas 

participantes (N=20)

n %

Ensino Secundário
Licenciatura 13 65
Mestrado 6 35
Doutoramento 1 5

Situação profissional das pessoas participantes 

(N=20)

n %

Emprego 19 95

Voluntariado

Reforma 1 5
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Dados sociodemográficos

Profissão das pessoas participantes (N=99) n %
Coordenação Projetos Sociais 5 5,1
Direção Técnica de uma Casa de Acolhimento 1 1
Direção Técnica de um Centro de Acolhimento para Refugiados 1 1
Docente 31 31,3
Empresário/a em Nome individual 1 1
Investigação Social 1 1
Profissional da área de Apoio à Vítima 2 2
Profissional das Forças de Segurança 7 7
Presidente de uma CPCJ 1 1
Profissional de Educação Infantil 2 2
Profissional de Educação Social 2 2
Profissional de Enfermagem 2 2
Profissional de Medicina 1 1
Profissional de Serviço Social 16 16,2
Profissional de Psicologia 20 20,2
Profissional de Psicopedagogia 2 2
Profissional na área da Promoção e Proteção de Crianças e Jovens 1 1
Programação Cultural Municipal 1 1
Técnica/o Superior de Educação 1 1

Terapeuta Ocupacional 1 1
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Dados sociodemográficos

Profissão das pessoas participantes (N=20) n %

Profissional de Serviço Social 4 20

Presidente de uma Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens
2 10

Coordenação de Projetos Sociais 2 10

Direção Técnica de um Centro de Acolhimento 

para Refugiados
1 5

Docente 5 25

Programação cultural municipal 1 5

Profissional de Psicologia 4 20

Profissional de Enfermagem 1 5
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Dados sociodemográficos

Área ou áreas de atuação profissional ou voluntária, ao longo do 

percurso das pessoas participantes (N=99) n %
Educação 22 22,2

Proteção de Crianças e Jovens 37 37,4

Desporto e Juventude 1 1

Educação + Proteção de Crianças e Jovens 19 19,2

Educação + Desporto e Juventude 3 3

Proteção de Crianças e Jovens + Desporto e Juventude 3 3

Educação + Proteção de Crianças e Jovens + Desporto e Juventude 4 4

Outro (Apoio social a famílias e crianças e jovens; Assessoria 

Técnica aos Tribunais; Associação Cultural; Investigação de crimes 

de Violência Doméstica; Investigação de crimes sexuais praticados 

contra crianças e jovens; Saúde Mental; Segurança e ordem 

pública; Estrutura de Apoio à Vítima; )

10 10,1

Área ou áreas de atuação profissional ou voluntária, ao longo do 

percurso das pessoas participantes (N=20) n %
Educação 4 20

Proteção de Crianças e Jovens 8 40

Desporto e Juventude 1 5

Educação + Proteção de Crianças e Jovens 5 25

Educação + Proteção de Crianças e Jovens + Desporto e Juventude 1 5

Outro (Técnica no Programa escolhas; Apoio social a famílias e 

crianças e jovens)
2 10

NACIONAIS ALENTEJO



Dados sociodemográficos

Número de casos em que a criança ou jovem se

identifica como LGBTI, que não se identifica como

heterossexual, que tenha uma expressão de género não

normativa, que esteja em questionamento quanto à sua

orientação sexual ou/e à sua identidade de género, ou

que tenha sido percecionada, por pessoas terceiras,

como Lésbica, Gay, Bissexual, Trans ou Intersexo (N=99) n %
1 25 25,3
2 24 24,2
3 15 15,2
4 8 8,1
5 7 7,1
6 4 4
7 1 1

10 8 8,1
15 3 3
20 2 2
25 1 1
50 1 1

Número de casos em que a criança ou jovem se

identifica como LGBTI, que não se identifica como

heterossexual, que tenha uma expressão de género não

normativa, que esteja em questionamento quanto à sua

orientação sexual ou/e à sua identidade de género, ou

que tenha sido percecionada, por pessoas terceiras,

como Lésbica, Gay, Bissexual, Trans ou Intersexo (N=20) n %
1 6 30
2 4 20
3 3 15
4 4 20
5 1 5

10 3 15

NACIONAIS ALENTEJO



Dados sociodemográficos sobre o caso

Número de casos segundo a idade da criança ou jovem 

se identifica como LGBTI, que não se identifica como 

heterossexual, que tenha uma expressão de género 

não normativa, que esteja em questionamento quanto 

à sua orientação sexual ou/e à sua identidade de 

género, ou que tenha sido percecionada, por pessoas 

terceiras, como Lésbica, Gay, Bissexual, Trans ou 

Intersexo (N=104) n %
0 a 3
4 a 7 1 0,9

8 a 11 4 3,8
12 a 15 54 51,9
16 a 18 45 43,3

Número de casos segundo a idade da criança ou jovem 

se identifica como LGBTI, que não se identifica como 

heterossexual, que tenha uma expressão de género 

não normativa, que esteja em questionamento quanto 

à sua orientação sexual ou/e à sua identidade de 

género, ou que tenha sido percecionada, por pessoas 

terceiras, como Lésbica, Gay, Bissexual, Trans ou 

Intersexo (N=21) n %
0 a 3
4 a 7

8 a 11
12 a 15 13 61,9
16 a 18 8 38,1

NACIONAIS ALENTEJO



Dados sociodemográficos sobre o caso

Região (NUTS II) onde residia a criança ou jovem (N=104)
Distrito n %

Área Metropolitana de Lisboa
Lisboa 24 23,1

Setúbal 6 5,8

Norte

Porto 16 15,4

Bragança 3 2,9

Braga 8 7,7

Viana do Castelo 1 0,9

Alentejo

Beja 9 8,7

Portalegre 6 5,8

Santarém 3 2,9

Évora 1 0,9

Setúbal 2 1,9

Centro

Aveiro 4 3,8

Castelo Branco 3 2,9

Guarda 1 0,9

Leiria 2 1,9

Santarém 4 3,8

Região Autónoma dos Açores Açores 6 5,8

Algarve Faro 3 2,9

Região Autónoma da Madeira Madeira 3 2,9



Dados sociodemográficos sobre o caso

Meio em que residia a criança ou jovem

(N=104) n %

Urbano 59 56,7

Semi-urbano 28 26,9

Rural 17 16,3

Frequências e percentagens de casos 

segundo a configuração familiar da criança 

ou jovem (N=104) n %

Família heteroparental 52 50

Família homoparental

Família monoparental 26 25

Família reconstituída 7 6,7

Família alargada 6 5,8

Família heteroparental e alargada 2 1,9

Família heteroparental e monoparental 3 2,9

Família heteroparental e reconstituída 1 0,9

Família monoparental e alargada 1 0,9

Acolhimento em instituições 4 3,8

Não sabia 2 1,9

Meio em que residia a criança ou jovem

(N=21)
n %

Urbano 10 47,6

Semi-urbano 3 14,3

Rural 8 18,1

Frequências e percentagens de casos 

segundo a configuração familiar da criança 

ou  jovem (N=20) n %

Família heteroparental 11 52,4

Família homoparental

Família monoparental 4 19

Família reconstituída 2 9,5

Família alargada 1 4,8

Família heteroparental e alargada

Família heteroparental e reconstituída

Família monoparental e alargada

Acolhimento em instituições 2 9,5

Não sabia 1 4,8
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Dados sociodemográficos sobre o caso

Frequências e percentagens de casos segundo o sexo x

identidade de género da criança ou jovem (N=104)
n %

Homem cis 25 24

Mulher cis 13 12,5

Homem trans 21 20,2

Mulher trans 23 22,1

Homem intersexo 1 0,9

Mulher intersexo

Pessoa não-binária do sexo masculino 3 2,9

Pessoa não-binária do sexo feminino 5 4,8

Pessoa não-binária intersexo 1 0,9

Pessoa do sexo feminino com nenhuma identidade de 

género
4 3,8

Pessoa do sexo masculino com nenhuma identidade de 

género
8 7,7

Pessoa intersexo com nenhuma identidade de género

Frequências e percentagens de casos segundo o sexo x

identidade de género da criança ou jovem (N=21)
n %

Homem cis 4 19

Mulher cis 3 14,3

Homem trans 5 23,8

Mulher trans 8 38,1

Homem intersexo

Mulher intersexo

Pessoa não-binária do sexo masculino

Pessoa não-binária do sexo feminino

Pessoa não-binária intersexo

Pessoa do sexo feminino com nenhuma identidade de 

género
Pessoa do sexo masculino com nenhuma identidade de 

género
1 4,8

Pessoa intersexo com nenhuma identidade de género
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Dados sociodemográficos sobre o caso

Frequências e percentagens de casos segundo 

a orientação sexual da criança ou jovem 

(N=104) n %

Heterossexual 5 4,8

Gay 41 39,4

Lésbica 26 25

Bissexual 9 8,7

Pansexual 1 0,9

Nenhuma 17 16,3

Não sabia 3 2,9

N/a [1] 2 1,9

[1] Uma pessoa participante respondeu “trans”.

Frequências e percentagens de casos segundo 

a expressão de género da criança ou jovem 

(N=104) n %

Normativa 61 58,7

Não Normativa 43 41,3

Frequências e percentagens de casos segundo a 

orientação sexual da criança ou jovem (N=21)
n %

Heterossexual 1 4,8

Gay 6 28,6

Lésbica 6 28,6

Bissexual 2 9,5

Pansexual

Nenhuma 5 23,8

Não sabia

N/a [1] 1 4,8

Frequências e percentagens de casos segundo a 

expressão de género da criança ou jovem (N=21)
n %

Normativa 11 52,4

Não Normativa 10 47,6
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Dados sobre o caso

Situação e Pessoas autoras da violência

Em razão da Orientação Sexual

Violência em Contexto Escolar

Em razão da Identidade de Género

Em razão da Expressão de Género Em razão das Características Sexuais



Dados sobre o caso

Situação e Pessoas autoras da violência

Em razão da Orientação Sexual

Violência Familiar

Em razão da Identidade de Género

Em razão da Expressão de Género Em razão das Características Sexuais



Dados sobre o caso

Situação e Pessoas autoras da violência

Em razão da Orientação Sexual

Violência Institucional

Em razão da Identidade de Género



Dados sobre o caso

Tipo(s) de violência experienciado(s)

Frequências e percentagens de casos segundo

o tipo de violência experienciado pela criança

ou jovem (N=104) n %
Psicológica/emocional 49 47,1

Verbal 8 7,7

Sexual 1 0,9

Psicológica/emocional e Verbal 24 23,1

Psicológica/emocional e Física 5 4,8

Psicológica/emocional e Sexual 1 0,9

Psicológica/emocional, Verbal e Física 11 10,6

Psicológica/emocional, Sexual e Física 1 0,9

Psicológica/emocional, Verbal e Sexual 1 0,9

Psicológica/emocional, Verbal, Física e Sexual 1 0,9
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Frequências e percentagens de casos

segundo o tipo de violência experienciado

pela criança ou jovem (N=21)
n %

Psicológica/emocional 12 57,1

Verbal

Sexual

Psicológica/emocional e Verbal 4 19

Psicológica/emocional e Física 2 9,5

Psicológica/emocional e Sexual

Psicológica/emocional, Verbal e Física 2 9,5

Psicológica/emocional, Sexual e Física

Psicológica/emocional, Verbal e Sexual 1 4,8

Psicológica/emocional, Verbal, Física e Sexual



Dados sobre o caso

Consequências da Situação de Discriminação 
e/ou Violência sobre a Criança ou Jovem



Dados sobre o caso

Consequências da Situação de Discriminação 
e/ou Violência sobre a Criança ou Jovem



Dados sobre o caso

Estratégias utilizadas pelo/a profissional durante a 
intervenção



Dados sobre o caso

Estratégias utilizadas pelo/a profissional durante a 
intervenção



Dados sobre o caso

Estratégias utilizadas pelo/a profissional durante a 
intervenção



Dados sobre o caso

Estratégias utilizadas pelo/a profissional durante a 
intervenção



Dados sobre o caso

Estratégias utilizadas pelo/a profissional durante a 
intervenção



Dados sobre o caso

Redes utilizadas durante a intervenção

Serviço Nacional de Saúde



Dados sobre o caso

Redes utilizadas durante a intervenção



Dados sobre o caso

Fatores que contribuíram para o sucesso da intervenção

Tipo da Intervenção



Dados sobre o caso

Fatores que contribuíram para o sucesso da intervenção

Intervenção Sistémica



Dados sobre o caso

Fatores que contribuíram para o sucesso da intervenção

Características da Intervenção



Dados sobre o caso

Fatores que contribuíram para o sucesso da intervenção

Características Intrínsecas/Intrapessoais do/a Profissional



Dados sobre o caso

Fatores que contribuíram para o sucesso da intervenção

Características da Relação de Ajuda



Dados sobre o caso

Fatores que contribuíram para o sucesso da intervenção

Características Intrínsecas/Intrapessoais da Criança ou Jovem



Dados sobre o caso

Fatores que contribuíram para o sucesso da intervenção

Fatores Extrínsecos



Dados sobre o caso
Fatores que dificultaram o sucesso da intervenção



Dados sobre o caso
O que poderia ter sido feito ou acontecido de diferente 

para a resolução positiva da situação?



Dados sobre o caso

Duração da intervenção junto da criança 

ou jovem (N=104) n %
Um ano 16 15,4
Mais de um ano 47 45,2
Menos de um ano 41 39,4

Avaliação, por parte das pessoas

participantes, sobre a qualidade de

intervenção junto da criança ou jovem

(N=104) n %

Nada Positiva 2 1,9

Nem Positiva Nem Negativa 13 12,5

Positiva 67 64,4

Muito Positiva 22 21,2

Duração da intervenção junto da criança 

ou jovem (N=21) n %
Um ano 2 9,5
Mais de um ano 9 42,9
Menos de um ano 10 47,6

Avaliação, por parte das pessoas

participantes, sobre a qualidade de

intervenção junto da criança ou jovem

(N=21) n %

Nada Positiva 1 4,8

Nem Positiva Nem Negativa 3 14,3

Positiva 13 61,9

Muito Positiva 4 19

NACIONAIS ALENTEJO



Dados sobre o caso

Houve seguimento da situação? 

(N=21) n %

A situação ficou resolvida? 

(N=12) n %

Sim 12 57,1
Sim 8 66,7

Não 4 33,3

Não 9 42,9

Houve seguimento da situação? 

(N=104) n %

A situação ficou resolvida? 

(N=59) n %

Sim 59 56,7
Sim 42 71,2

Não 17 28,8

Não 45 43,3

NACIONAIS

ALENTEJO



Dados sobre o caso
Porquê que a situação não foi resolvida?

Deixei a escola, logo não dei 
continuidade ao caso.

(…) acompanhamento é meramente 
pontual.

porque o jovem (…) ainda não realizou 
intervenções cirúrgicas.

Falta de recursos.

Intervenção mantém-se.



Dados sobre o caso
Porquê que não foi desencadeado uma nova 

intervenção?

Falta de capacidade e abertura por parte da comunidade escolar e direção técnica.

porque terminou a intervenção do Tribunal de Família - alteração da regulação das 
responsabilidades parentais.

Porque a lei não permite à CPCJ proceder a esse tipo de diligência após o arquivamento 
do processo.

fim da medida judicial.



Dados sobre o caso
Porquê que não foi desencadeado uma nova 

intervenção?

Mudou de escola.

O jovem desistiu do curso, abandonou a escola.

Jovem saiu da Casa de Acolhimento após atingir a maioridade.

alteração da medida aplicada, cessação do acolhimento.

o jovem saiu do Porto para frequentar um curso universitário.

Seguiu para o mundo do trabalho num hipermercado.



Dados sobre o caso
Porquê que não foi desencadeado uma nova 

intervenção?

A família não aceitava tocar no assunto.

processo foi remetido para tribunal, por falta de consentimento do pai.

A idade precoce do jovem para a mudança de género que era o que o jovem 
pretendia.



Dados sobre o caso

Existiu uma auscultação

da criança ou jovem?

(N=104) n %

Sim 87 83,7

Não 17 16,3

Porque não?

Existiu uma auscultação

da criança ou jovem?

(N=21) n %

Sim 18 85,7

Não 3 14,3

Não é prática questionar os 
intervenientes processuais sobre como 

foi participar num Inquérito crime.

A escola não dá respostas.

Desconheço.
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Foi ouvida durante todo o processo. 
Não o foi no que se refere ao resultado 

da intervenção.



Dados sobre o caso

(cont.) Porque não existiu uma auscultação da criança ou jovem?

mudou de localidade.

Entretanto, o jovem fez 18 anos e 
concluiu o Ensino Secundário, tendo 

saído da Escola.

saiu da instituição.

Porque o jovem desistiu e voltou para a 
família pois fez 18 anos e apesar da 
mãe o rejeitar ele insistiu em voltar.

Porque não houve processo, foi uma 
situação casual (…)

Porque houve abandono  do 
acompanhamento.

Não era nenhum caso grave. Falta de informação



Dados sobre o caso

Qual foi a avaliação da 

criança ou jovem após a 

sua auscultação? (N=87) n %

Positiva 67 77

Nem Positiva Nem 

Negativa
15 17,3

Negativa 5 5,7

Qual foi a avaliação da 

criança ou jovem após a 

sua auscultação? (N=18) n %

Positiva 10 55,6

Nem Positiva Nem 

Negativa
7 38,8

Negativa 1 5,6

NACIONAIS ALENTEJO



Dados sobre o caso

“A sua perceção sobre esta 

população (crianças e 

jovens LGBTI) alterou-se ao 

longo dos anos?” (N=99)
n %

Sim 62 62,6

Não 37 37,4

NACIONAIS ALENTEJO

“A sua perceção sobre esta 

população (crianças e jovens 

LGBTI) alterou-se ao longo 

dos anos?” (N=20)
n %

Sim 11 55

Não 9 45



Dados sobre o caso
O que contribuiu para a mudança da perceção 

relativamente à juventude LGBTI?



Dados sobre o caso
(cont.) O que contribuiu para a mudança da perceção 

relativamente à juventude LGBTI?



V. POPULAÇÃO LGBTI



Dados sociodemográficos

Sexo x Identidade de Género (N=214) n %

Mulher cis 84 39,3

Mulher trans 3 1,4

Homem cis 76 35,.5

Homem trans 5 2,3

Pessoa não-binária do sexo feminino 29 13,6

Pessoa não-binária do sexo masculino 9 4,2

Pessoa não-binária intersexo 3 1,4

Pessoa do sexo feminino com género fluído 3 1,4

Pessoa do sexo feminino em processo de exploração 2 0,9

Expressão de Género (N=214) n %

Normativa 138 64,5

Não Normativa 76 35,5

Orientação Sexual (N=214) n %

Lésbica 57 26,6

Gay 62 28,9

Bissexual 52 24,3

Pansexual 19 8,9

Polissexual 1 0,5

Heterossexual 9 4,2

Queer 3 1,4

Nenhuma 4 1,9

Em exploração 1 0,5

Outra [1] 2 0,9

N/a [2] 4 1,9

[1] Omnissexual; Sou não-binário, gosto de homens.
[2] Assexual; Demissexual; Transexual



Dados sociodemográficos

Sexo x Identidade de Género (N=9) n %

Mulher cis 2 22,2

Mulher trans

Homem cis 7 77,8

Homem trans

Pessoa não-binária do sexo feminino

Pessoa não-binária do sexo masculino

Pessoa não-binária intersexo

Pessoa do sexo feminino com género fluído

Pessoa do sexo feminino em processo de exploração

Expressão de Género (N=9) n %

Normativa 9 100

Não Normativa

Orientação Sexual (N=9) n %

Lésbica 2 22,2

Gay 5 55,6

Bissexual 2 22,2

Pansexual

Heterossexual

Nenhuma

Em exploração 



Primeiros 18 anos de vida

Local onde ocorreu a situação de discriminação e/ou 

violência
Tipo de violência n %

Escola

Verbal 7 3,1

Psicológica/emocional 8 3,6

Psicológica/emocional e Verbal 56 25,1

Verbal e Física 2 0,9

Psicológica/emocional, Verbal e Física 16 7,2

Psicológica/emocional, Verbal e Sexual 1 0,5

Psicológica/emocional, Física e Sexual 1 0,5

Psicológica/emocional, Verbal, Física e Sexual 3 1,3

Casa

Verbal 4 1,8

Sexual 1 0,5

Psicológica/emocional 2 0,9

Psicológica/emocional e Verbal 16 7,2

Psicológica/emocional e Sexual 1 0,5

Psicológica/emocional, Verbal e Física 3 1,3

Psicológica/emocional, Verbal e Sexual 1 0,5

Psicológica/emocional, Verbal, Física e Sexual 1 0,5

Lar de Infância e Juventude/Centro de Acolhimento para 

Crianças e Jovens
Psicológica/emocional e Verbal 1 0,5

(N=223)

N
A
C
I
O
N
A
I
S



Local onde ocorreu a situação de discriminação e/ou 

violência
Tipo de violência n %

Instituição de Desporto ou Juventude Psicológica/emocional e Verbal 1 0,5

Ocorreu em mais do que um dos locais referidos 

anteriormente

Verbal 6 2,7

Psicológica/emocional 6 2,7

Psicológica/emocional e Verbal 26 11,7

Psicológica/emocional, Verbal e Física 14 6,3

Psicológica/emocional, Verbal, Física e Sexual 4 1,8

Em nenhum dos locais anteriormente referidos

Verbal 13 5,8

Psicológica/emocional 5 2,2

Sexual 1 0,5

Psicológica/emocional e Verbal 13 5,8

Verbal e Sexual 1 0,5

Verbal e Física 1 0,5

Física e Sexual 1 0,5

Psicológica/emocional, Verbal e Sexual 1 0,5

Psicológica/emocional, Verbal e Física 2 0,9

Psicológica/emocional, Física e Sexual 2 0,9

Psicológica/emocional, Verbal, Física e Sexual 2 0,9

Primeiros 18 anos de vida

(N=223)

N
A
C
I
O
N
A
I
S



Primeiros 18 anos de vida

Local onde ocorreu a situação de discriminação e/ou 

violência
Tipo de violência n %

Escola

Verbal

Psicológica/emocional

Psicológica/emocional e Verbal 6 60

Verbal e Física

Psicológica/emocional, Verbal e Física

Psicológica/emocional, Verbal e Sexual

Psicológica/emocional, Física e Sexual 1 10

Psicológica/emocional, Verbal, Física e Sexual

Casa

Verbal

Sexual

Psicológica/emocional

Psicológica/emocional e Verbal

Psicológica/emocional e Sexual

Psicológica/emocional, Verbal e Física

Psicológica/emocional, Verbal e Sexual

Psicológica/emocional, Verbal, Física e Sexual

Lar de Infância e Juventude/Centro de Acolhimento para 

Crianças e Jovens
Psicológica/emocional e Verbal

(N=10)

A
L
E
N
T
E
J
O



Local onde ocorreu a situação de discriminação e/ou 

violência
Tipo de violência n %

Instituição de Desporto ou Juventude Psicológica/emocional e Verbal

Ocorreu em mais do que um dos locais referidos 

anteriormente

Verbal

Psicológica/emocional 2 20

Psicológica/emocional e Verbal 1 10

Psicológica/emocional, Verbal e Física

Psicológica/emocional, Verbal, Física e Sexual

Em nenhum dos locais anteriormente referidos

Verbal

Psicológica/emocional

Sexual

Psicológica/emocional e Verbal

Verbal e Sexual

Verbal e Física

Física e Sexual

Psicológica/emocional, Verbal e Sexual

Psicológica/emocional, Verbal e Física

Psicológica/emocional, Física e Sexual

Psicológica/emocional, Verbal, Física e Sexual

Primeiros 18 anos de vida

(N=10)

A
L
E
N
T
E
J
O



Primeiros 18 anos de vida

Orientação sexual que a pessoa participante se

identificava na altura em que ocorreu a situação

(N=181)
n %

Gay 38 20,9

Lésbica 32 17,7

Bissexual 51 28,2

Pansexual 4 2,2

Heterossexual 30 1,7

Nenhuma 22 12,2

Preferiu não responder 1 0,6

Não sabia 1 0,6

Não tinha a certeza 1 0,6

N/a [1] 1 0,6

[1] Assexual

Orientação sexual que a pessoa participante se

identificava na altura em que ocorreu a situação (N=10) n %

Gay 4 40

Lésbica 2 20

Bissexual 2 20

Pansexual

Heterossexual 1 10

Nenhuma 1 10

Preferiu não responder

Não sabia

Não tinha a certeza

NACIONAIS ALENTEJO



Primeiros 18 anos de vida

Sexo x Identidade de Género na altura em que 

ocorreu a situação (N=181) n %

Mulher cis 84 46,4

Mulher trans 4 2,2

Homem cis 78 43,1

Homem trans 2 1,1

Mulher intersexo 1 0,6

Homem intersexo

Pessoa não binária do sexo feminino 4 2,2

Pessoa não binária do sexo masculino 2 1,1

Pessoa não binária intersexo 1 0,6

Pessoa do sexo feminino sem nenhuma identidade de 

género
1 0,6

Pessoa do sexo masculino sem nenhuma identidade 

de género
1 0,6

Pessoa do sexo feminino com género fluído 2 1,1

Pessoa do sexo feminino que não quis especificar a 

sua identidade de género na altura em que a situação 

ocorreu

1 0,6

Sexo x Identidade de Género na altura em que 

ocorreu a situação (N=10) n %

Mulher cis 2 20

Mulher trans

Homem cis 8 80

Homem trans

Mulher intersexo

Homem intersexo

Pessoa não binária do sexo feminino

Pessoa não binária do sexo masculino

Pessoa não binária intersexo

NACIONAIS ALENTEJO



Primeiros 18 anos de vida

Expressão de género da pessoa participante na altura 

em que ocorreu a situação (N=181)

n %

Normativa 129 71,3

Não Normativa 52 28,3

Expressão de género da pessoa participante na altura 

em que ocorreu a situação (N=10)

n %

Normativa 10 100

Não Normativa

NACIONAIS ALENTEJO



Primeiros 18 anos de vida

Faixa etária (N=181) n %

4 a 7 6 3,3

8 a 11 19 10,5

12 a 15 101 55,8

16 a 18 55 30,4

Período em que ocorreu a situação (N=181) n %

Entre 2000 e 2009 42 23,2

Entre 2010 e 2019 130 71,8

A partir de 2020 9 4,9

Duração da situação (N=181) n %

Menos de um ano 35 19,3

Um ano 28 15,5

Mais de um ano 118 65,2

Faixa etária (N=10) n %

4 a 7

8 a 11

12 a 15 5 50

16 a 18 5 50

Período em que ocorreu a situação (N=10) n %

Entre 2000 e 2009

Entre 2010 e 2019 10 100

A partir de 2020

Duração da situação (N=10) n %

Menos de um ano 4 40

Um ano 2 20

Mais de um ano 4 40

NACIONAIS ALENTEJO



Primeiros 18 anos de vida

Meio onde as pessoas participantes residiam na altura em que 

ocorreu a situação (N=181) n %

Urbano 93 51,4

Semi-urbano 52 28,7

Rural 36 19,9

Região (NUTS II) onde as pessoas 

participantes residiam na altura em que 

ocorreu a situação (N=181) Distrito n %

Área Metropolitana de Lisboa
Lisboa 39 21,5
Setúbal 23 12,7

Norte

Porto 27 14,9
Bragança 2 1,1
Braga 4 2,2
Viana do Castelo 3 1,7
Vila Real 1 0,6
Viseu 2 1,1

Alentejo

Beja 2 1,1
Portalegre 4 2,2
Santarém 1 0,6
Évora 2 1,1
Setúbal 1 0,6

Centro

Aveiro 14 7,7
Castelo Branco 4 2,2
Guarda 2 1,1
Leiria 17 9,4
Santarém 9 4,9
Viseu 2 1,1
Coimbra 6 3,3

Região Autónoma dos Açores Açores 2 1,1
Algarve Faro 9 4,9
Região Autónoma da Madeira Madeira 5 2,8

Meio onde as pessoas participantes residiam na altura em que 

ocorreu a situação (N=10) n %

Urbano 2 20

Semi-urbano 4 40

Rural 4 40

NACIONAIS

ALENTEJO



Primeiros 18 anos de vida

Pessoas Autoras da Situação de Discriminação ou Violência



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência na Intimidade

O meu namorado fazia-me sentir mal com a possibilidade de ser Bi, então tinha que 
suprimir essa orientação para não gerar confusão no namoro.

A minha ex também me fazia muita pressão psicológica, dizendo me que tudo de mal o que 
acontecia era culpa minha sempre por alguma razão específica.

O meu primeiro "namorado" iludiu-me e posteriormente, a eu ter-me negado a ter relações 
sexuais com ele, abusou sexualmente de mim enquanto eu dormia.



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Estudava num colégio católico e os padres (…) exerciam bullying

Comecei a namorar com a minha ex (…) uma funcionária da nossa escola apanhou-nos a 
namorar às escondidas. As semanas seguintes foram repletas de chamadas ao diretor (…) 

conversas forçadas com professores que nos diziam que “podíamos fazer o que 
quiséssemos desde que fosse fora dos olhares deles e dos outros alunos, especialmente os 

mais novos” ou que “eu estava confusa” por dizer que era bi.

Violência Institucional - Direta

Na escola souberam que eu era homossexual, encaminharam-me para apoio psicológico e 
os meus pais descobriram. Nesse dia começaram a existir perguntas e frases 

desagradáveis, pressão psicológica, invisibilidade, desprezo, nojo (…)



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

O professor questionou a relação que tinha com outro rapaz e o facto de expressar afeto pelo meu 
namorado publicamente, incitando-nos a fazê-lo  às  escondidas, à  noite, no escuro, onde ninguém  
nos visse. Afirmou que as nossas demonstrações de afeto eram vergonhosas, e reafirmou que não  

poderiam ser feitas na escola.

Abracei a minha namorada, na altura no pátio da escola e fui chamada à atenção por parte de 2 
auxiliares... (…) professores falarem connosco tentando demover o nosso sentimento com ameaças 

de que chamariam os nossos pais

Violência Institucional - Direta

No último ano do ensino secundário mantinha uma relação com uma rapariga e o diretor da minha 
turma, além de proferir comentários e adotar comportamentos de perseguição, chegou a pedir à 

minha encarregada de educação (mãe) para se dirigir à instituição de ensino para realizarem uma 
reunião. Nessa reunião expôs a minha orientação sexual (…)



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência Institucional - Indireta

“A diretora de turma parou de dar a aula para falar com os alunos sobre o comportamento 
«impróprio e ofensivo» de duas raparigas da turma, uma vez que começaram a circular 

rumores de que eram lésbicas. A professora condenou a homossexualidade (...) Eu já vivia cheio 
de medo de assumir a minha orientação sexual, o que aumentou ainda mais com essa situação.

Comentários/piadas associando a homossexualidade a algo negativo ou alvo de piada (...) tem 
muito impacto no desenvolvimento da personalidade de um adolescente gay não 

completamente assumido, como era o meu caso.

escola ao falarem da homossexualidade como algo mau embora não saberem que me 
identificava como gay, o assunto sempre foi abordado como errado.



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência Familiar – Direta
Verbal e Psicológica

Comentários machistas ao meu aspeto masculino; proibirem uso da roupa com que me sentia 
confortável; desconsideração pela minha presença no futsal

Piadas e comentários ofensivos por ser mais efeminado

dizerem que me fizeram bruxaria (…) psicólogos para me tirarem a "doença" (...)

os meus pais a deixarem de falar comigo e um dos meus familiares foi falar diretamente com a minha ex
para lhe dizer cara a cara que ela não era uma boa influência para mim e que não me queria ver mais 

com ela.



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência Familiar – Direta
Verbal e Psicológica

Intimidação verbal com o objetivo de mudar a minha orientação sexual

umas das minhas tias ameaçaram matar-se se eu me encontra-se com a minha 
companheira!

O meu padrasto dizia que me matava se eu fosse homossexual

Fui renegado, dizia-me que não era filho dele, que era nojento

Foi me dito que iria para o Inferno e que deveria ir para igreja. Que não queria ter uma 
filha gay e que iria me expulsar se casa.



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência Familiar – Direta
Verbal e Psicológica

Homofobia extrema ao ponto de ficar 3 meses fechada em casa sem poder comunicar com 
outro alguém.

Ameaçou tirar-me da Universidade

me disseram que era uma fase, que estava a mentir, que pessoas bissexuais não existem



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência Familiar – Direta
Física

atiraram-me das escadas abaixo, bateram-me e humilharam-me

(…) tentativas de agressão ou de me matar.

(…) alguma violência física

Ate que chegou ao ponto de me ameaçar com uma faca ao pescoço.



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência Familiar – Direta
Sexual

(...) constantes incentivos a que tivesse relações sexuais com raparigas.

Fui abusado sexualmente por um familiar próximo



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência Familiar – Indireta

coisas que o meu pai me dizia (os homossexuais vão destruir a humanidade (…)

Eu e a minha mãe quase sempre entramos em discussão sobre orientação sexual/identidade de 
género e ela sempre falou de uma maneira discriminatória (...) A verdade é que eu senti 

discriminação em relação a mim (...)

A minha família (…) sempre emitiu juízos de valor sobre a "anormalidade "da homossexualidade e 
de pessoas queer em geral. Estes comentário, embora não fossem dirigidos diretamente para mim 

(...), sempre tiveram um grande impacto no meu desenvolvimento pessoal.



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência em Contexto Escolar -
Verbal/Psicológica

Tentaram despir-me em público, gozaram com os meus amigos a dizer que queria ter relações com eles, 
cyberbullying, gozaram com a minha aparência

insultos (és gay. bicha. gostas de levar no cu)

Chamavam-me nomes e gozavam com o meu jeito masculino.

fui alvo de rumores, insultos e até mesmo de perseguições em relação à curiosidade que as pessoas 
sentiam acerca da minha orientação sexual (…)



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência em Contexto Escolar -
Verbal/Psicológica

(...) Chantagem para fazer coming out próprio ou por terceiros.

Algumas piadas homofóbicas, colegas que não queriam se sentar ao meu lado ou mudar de roupa no 
balneário.

(...) começaram a circular rumores de que a minha mãe (…) estava a considerar cometer suicídio pelo 
facto de me ter assumido como homossexual.

Quando me assumi bissexual (...) Uma amiga disse-me que esperava que eu perdesse a virgindade com 
um homem porque «era melhor para mim e eu merecia»



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência em Contexto Escolar – Física

(...) por me vestir como um rapaz. As raparigas batiam-me.

(...) agressões físicas na escola

Agressão física, muitas vezes de múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Perseguições. Prenderem-me 
numa casa de banho para mulheres. (...)

(...) empurravam-me para ser atropelada.

(...) asfixiar.

(...) chegaram a cuspir-me para cima, empurrões e pontapés. (...)



Primeiros 18 anos de vida
Situação de Discriminação e/ou Violência em Razão da OS, IG, EG ou CS, ou por ser 

percecionado enquanto LGBTI 

Violência em Contexto Escolar – Sexual

(...) tocavam-me no genitais a dizer que não merecia ter este genitais

(...) ameaça de estupro

(...) assediavam-me e tentavam me tirar as roupas a dizer que iam me fazer "virar 
hetero" em frente a todos como forma de humilhação.

(...) apalpavam me o rabo (...)



Primeiros 18 anos de vida
Estratégias e ou redes utilizadas para receber apoio ou proteger-se durante a situação 

de discriminação e ou violência



Primeiros 18 anos de vida
O que correu bem e o que correu mal após o uso das estratégias e/ou as redes que 

mencionou anteriormente?

Denunciá-los correu bem mas fez falta um espaço seguro para poder exprimir as minhas dúvidas 
sobre sexualidade (…)

Houve procura de ajuda e não correu bem

Funcionou a articulação, mas no primeiro ciclo eu não era assumido. Então apesar dos alvos de 
bullying sermos eu e um colega que anos mais tarde se assumiu gay, esta situação, num meio rural, 

não foi percebida como tendo um cariz de discriminação devido a orientação sexual.

Apesar de termos um gabinete de psicologia nas escolas, grande parte deste tipo de situações era 
normalizado (…) Acredito que os professores podiam auxiliar e ate existiram algumas ações de 
sensibilização, contra o bullying e a homofobia, mas os cartazes acabavam por ficar cheios de 

desenhos.



Primeiros 18 anos de vida
O que correu bem e o que correu mal após o uso das estratégias e/ou as redes que 

mencionou anteriormente?

A situação de discriminação continuou e os responsáveis pareceram desvalorizar a 
situação.

A Toxicidade das redes sociais levou à criação de expetativas incorretas sobre o que é ser 
gay/bi.

Não houve resposta, à excepção de sugestões de que eu devia socializar mais com os meus 
colegas

Houve procura de ajuda e não correu bem



Primeiros 18 anos de vida
O que correu bem e o que correu mal após o uso das estratégias e/ou as redes que 

mencionou anteriormente?

Os professores confrontaram os colegas responsáveis, o que apenas aumentou a tensão e o 
desagrado dos meus colegas em relação a mim. Isto impediu-me de reportar todas as situações 

que decorreram, pois tinha medo que isso apenas aumentasse a violência. 

(…) não houve nenhuma intervenção na escola sobre o que se passou, não aconteceu nada 
com as bullies e os professores mantiveram-se lá.

Houve procura de ajuda e não correu bem



Primeiros 18 anos de vida
O que correu bem e o que correu mal após o uso das estratégias e/ou as redes que 

mencionou anteriormente?

Correu mal porque a escola disse que iria falar com os alunos e acabaram por não fazer 
nada.

A PSP pouco ou nada fez em relação à situação de (…) não disponibilizaram meios 
nenhuns para nos sentirmos seguros.

Houve procura de ajuda e não correu bem



Primeiros 18 anos de vida
O que correu bem e o que correu mal após o uso das estratégias e/ou as redes que 

mencionou anteriormente?

Não houve procura de ajuda

A falta de estratégias e de redes aumentou ainda mais os meus medos, receios e 
inseguranças. (…) Cheguei a faltar às aulas, com medo de ser gozado, de me chamarem 

nomes, de me empurrarem.

Não procurei ajuda, não sabia o que estava a acontecer.

Não houve estratégias.

Consegui aguentar até hoje, me mutilei



Primeiros 18 anos de vida
O que correu bem e o que correu mal após o uso das estratégias e/ou as redes que 

mencionou anteriormente?

Lidei com tudo sozinho.

Não foram usadas, apenas guardei para mim, não queria partilhar com ninguém, porque não achava 
"normal" sentir atração por mulheres visto que namorava com rapazes.

(…) fator que me impediu de ser mais honesto e frontal em falar desta situação com professores deveu-se 
ao facto de ter sempre de tentar explicar a razão de eu ser discriminado e gozado (…) não me sentia 

confortável em assumir a minha sexualidade.

Não houve procura de ajuda



Primeiros 18 anos de vida
O que correu bem e o que correu mal após o uso das estratégias e/ou as redes que 

mencionou anteriormente?

Houve procura de ajuda e correu bem

(…) conheci outras experiências de discriminação (…) ajudaram a perceber que a minha 
orientação sexual é legítima.

(…) com alguma investigação e muito diálogo percebi que não havia nada de errado 
comigo. Apenas não me enquadrava na norma social.

Encontrar pessoas que me fizeram entender que não havia nada de errado comigo.



Primeiros 18 anos de vida
O que correu bem e o que correu mal após o uso das estratégias e/ou as redes que 

mencionou anteriormente?

o facto de ter as minhas irmãs ao meu lado, que são as pessoas em quem mais confio 
(...)

Eventualmente, a minha mãe acabou por acalmar ao fim de algum tempo, creio que 
por influência dos familiares que me apoiavam!

O apoio da minha família foi imprescindível, ajudou-me a lidar com estas situações da 
melhor forma possível.

Houve procura de ajuda e correu bem



Primeiros 18 anos de vida
O que correu bem e o que correu mal após o uso das estratégias e/ou as redes que 

mencionou anteriormente?

Mudei-me para casa dos meus sogros. Foram as pessoas que me salvaram daquele 
inferno.

os meus amigos sabiam da situação e deram me muito apoio o que diminuiu o efeito da 
situação em mim e me ajudou a superá-la.

O psicólogo ajudou me imenso!

(...) reencaminhamento para local seguro (...)

Houve procura de ajuda e correu bem



Primeiros 18 anos de vida
O que acha que contribuiu para que as estratégias e/ou o apoio das redes a que 

recorreu tenham corrido bem?



Primeiros 18 anos de vida

Se correu mal, o que deveria ter sido feito de diferente?

Apoio da Comunidade Escolar Adulta

A escola devia ter sido um lugar mais seguro e inclusivo para mim. Os professores deviam 
ter falado abertamente sobre discriminação, sobre orientação sexual, sobre diversidade (…)

mais campanhas, ou mesmo grupos de jovens nas escolas (…)

Deveria ter havido uma posição marcada da parte das autoridades escolares em relação a 
estes comportamentos e talvez propostas de acompanhamento para mim.



Primeiros 18 anos de vida

Se correu mal, o que deveria ter sido feito de diferente?

Apoio da Comunidade Escolar Adulta

Educação sexual ainda é tabú na cabeça das pessoas. Deveria se falar abertamente sobre 
isso nas escolas para mudar/tranquilizar mentalidades. 

A disciplina de formação cívica (atual cidadania) não abordava temas LGBT e por 
consequência não era facultada informação acerca de associações que trabalhassem estas 

questões.

deveriam ter sido normalizados e ensinados os direitos lgbt nas escolas.



Primeiros 18 anos de vida

Se correu mal, o que deveria ter sido feito de diferente?

Apoio das Forças Policiais

Só alterava a atitude da polícia, pois não soube identificar e acolher-nos numa 
situação de perigo (...)



Primeiros 18 anos de vida

Se correu mal, o que deveria ter sido feito de diferente?

Apoio junto das pessoas agressoras

Creio que os bullies também deviam ter recebido apoio psicológico, é altamente provável 
que uns fossem homossexuais.

Os colegas que criaram e perpetuaram as situações de bullying nunca foram confrontados 
com o caráter homofobico dos seus comportamentos. (…) levando-me a crer que a fonte 

deste bullying veio várias vezes da falta de educação e consciencialização dos jovens para 
a diversidade e a aceitação da diferença.



Primeiros 18 anos de vida

Se correu mal, o que deveria ter sido feito de diferente?

Acesso a rede de suporte

(...) rede de suporte que permitisse a independência física e emocional.



Primeiros 18 anos de vida

Se correu mal, o que deveria ter sido feito de diferente?

Acesso a apoio especializado

Penso que a situação teria sido diferente se na altura os meus pais a tivessem 
reportado a uma rede de apoio LGBTI+.

Se tivesse tido ajuda psicológica adequada (…)

O apoio à vítima (…)



Primeiros 18 anos de vida

Se correu mal, o que deveria ter sido feito de diferente?

Acesso a informação

Deveria ter tido mais acesso a informação sobre diversidade.

Deveria ter (...) existido mais informação relativamente a como poderia ter esta ajuda.

Ter apoio dos adultos que me ensinassem que não havia nada de errado comigo e que 
educasse também as outras crianças que mundo vai para além de heterossexualidade e 

binário.



Primeiros 18 anos de vida

Se correu mal, o que deveria ter sido feito de diferente?

Autorresponsabilização

Devia ter partilhado com a família.

Recorrer a ajuda.

Deveria ter tido a coragem de compartilhar com a minha psicóloga (…)



Primeiros 18 anos de vida

Se correu mal, o que deveria ter sido feito de diferente?

Autorresponsabilização

Deveria ter feito frente aos agressores.

Devia ter dito alguma coisa mais cedo, em vez de lidar com a situação apenas na idade 
adulta.

Lutar até conseguir sair daquele ambiente.



Primeiros 18 anos de vida

Sinalização à CPCJ

A situação foi sinalizada à CPCJ? 

(N=181)
n %

Não 179 98,9

Sim 2 1,1

A intervenção da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

contribuiu para uma resolução 

positiva? (N=2)
n %

Não 1 0,5

Sim 1 0,5

A situação foi sinalizada à CPCJ? 

(N=10)
n %

Não 10 100

Sim

NACIONAIS ALENTEJO



Primeiros 18 anos de vida

Porquê que a CPCJ não contribuiu para uma resolução positiva da 
situação de discriminação e ou preconceito?

Não tiveram conhecimento da situação.



Primeiros 18 anos de vida

Caso a situação que experienciou tenha ocorrido na

Escola, Lar de Infância e Juventude/Centro de

Acolhimento para Crianças e Jovens ou numa

Instituição de Desporto ou Juventude, esta foi

identificada como importante por essa instituição?

(N=181) n %

Não tiveram conhecimento da situação 96 53

A situação ocorreu em casa 29 16

Não 47 25,9

Sim 9 4,9

Caso a situação que experienciou tenha ocorrido na

Escola, Lar de Infância e Juventude/Centro de

Acolhimento para Crianças e Jovens ou numa

Instituição de Desporto ou Juventude, esta foi

identificada como importante por essa instituição?

(N=10) n %

Não tiveram conhecimento da situação 8 80

A situação ocorreu em casa

Não 2 20

Sim

NACIONAIS ALENTEJO



Primeiros 18 anos de vida

Que tipo de intervenção a instituição fez?

Qualidade da intervenção da instituição (N=9) n %

Positiva 4 44,4

Nem Positiva Nem Negativa 5 55,6



Que pessoas e ou instituições devem ser envolvidas para 
a solução positiva de situações de discriminação e ou 
violência?



Que ações e ou estratégias deveriam ser adotadas pelos 
e pelas profissionais para a solução positiva de uma 
situação de discriminação e ou violência?



Apoio especializado

Teria preferido recorrer a uma instituição especializada para pessoas LGBTI 
para apoio na resolução da situação que vivenciou?

Teria preferido recorrer a uma

instituição especializada para

pessoas LGBTI para apoio na

resolução da situação que

vivenciou? (N=181)
n %

Sim 105 58

Não 76 41,9

Teria preferido recorrer a uma

instituição especializada para

pessoas LGBTI para apoio na

resolução da situação que

vivenciou? (N=10)
n %

Sim 6 60

Não 4 40

NACIONAIS ALENTEJO



Apoio especializado

Porquê que teria preferido recorrer a uma instituição especializada para 
pessoas LGBTI para apoio na situação de discriminação e ou violência 

experienciada?


