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Sexismo, assédio e abuso sexual em
Antropologia Biológica
O STARQ (Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia), em conjunto com o CIAS (Centro de 
Investigação em Antropologia e Saúde - Universidade de Coimbra), pretende estudar a 
presença de sexismo e assédio/abuso sexual nos ambientes de trabalho onde estão 
presentes profissionais da Antropologia Biológica. Esses ambientes podem ser um 
laboratório, um centro de investigação ou, no trabalho empresarial, o campo ou gabinete.

O ambiente sentido nos locais de trabalho tem vindo a ser discutido por antropólogos 
biológicos de todo o mundo. Em consequência destas reflexões, exigem a criação de 
normas, como Códigos de Conduta ou Ética, nas instituições e empresas. Em Portugal, 
embora se registem alguns debates, públicos e privados, a situação sobre o assédio sexual e 
sexismo no âmbito laboral da antropologia biológica é ainda desconhecida. Desse modo, o 
STARQ e CIAS querem ter uma ideia do problema e das diversas experiências que os 
trabalhadores têm, a fim de potenciar avanços em direção a soluções concretas.

Esta pesquisa foi projetada não só para avaliar quantitativamente a dimensão dos 
problemas, mas, também, para ouvir as experiências de sexismo/assédio sexual dos 
trabalhadores e solicitar sugestões sobre como criar um ambiente de trabalho mais seguro 
para todos. Ou seja, para além dos dados, que ajudam a caracterizar o problema, o nosso 
interesse é reunir histórias para ilustrar o problema junto da tutela estatal (ACT, DGPC, CITE, 
Ministérios, etc), empresários, professores, gestores de centros de investigação e outros 
investigadores, trabalhadores e estudantes.

Os resultados serão apresentados no congresso, gratuito e online,  AnthroEthics in the 21st 
Century, inserido nas BioantTalks, que decorrerá entre 28 de Setembro e 2 de Outubro 
(https://www.youtube.com/channel/UCtA4p5VzNSk2yYCdlrwrY0Q/featured?
disable_polymer=1).

Quem pode responder? Quem já (ou ainda) estudou, investigou ou trabalhou na área da
Antropologia Biológica.

O que vai fazer: ao submeter o inquérito estará a dar o consentimento informado para 
participar na nossa pesquisa. Responda às perguntas da melhor maneira possível. Pode 
decidir encerrar a participação a qualquer momento ou não responder a determinadas 
perguntas. Manteremos as suas respostas anónimas e o inquérito não pede qualquer 
identificação pessoal. Os resultados/comentários anónimos serão a regra na divulgação dos 
resultados, seja em comunicação oral, impressa ou on-line. Todos os dados recolhidos neste 
inquérito permanecerão confidenciais e protegidos pelo direito nacional e internacional 
(Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 
95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Assim, ao responder a este 
inquérito, concorda que esses dados serão processados   para o objetivo acima descrito e que 
todas as informações fornecidas são verdadeiras.

Riscos: perguntaremos sobre experiências de assédio ou agressão sexual que já teve no 
passado ou está a passar no presente. Essas perguntas podem funcionar como um “gatilho” 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCtA4p5VzNSk2yYCdlrwrY0Q/featured?disable_polymer%3D1&sa=D&ust=1599587136934000&usg=AFQjCNH18l9QCXdq3US8Ad0U2eOcK-cHvw
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Sexismo, assédio e abuso sexual em Antropologia Biológica

Informação pessoal

1.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Não binário

Outro

2.

3.

Marcar apenas uma oval.

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Pós-Doutoramento

e a estimulação dessas memórias pode deixá-lo desconfortável. Se considera que pensar ou 
compartilhar experiências sobre sexismo, assédio ou agressão sexual pode ser prejudicial 
para a sua saúde mental, considere não responder ao inquérito.

Benefícios: caracterização de uma situação que ainda não está estudada em Portugal no 
âmbito do trabalho da Antropologia Biológica. Esperamos que os resultados desta pesquisa 
estimulem uma conversa mais ampla sobre a presença e influência do sexismo/abuso 
sexual na profissão e sobre o seu impacto na vida dos profissionais.

Este inquérito demorará entre 8 a 20 minutos a ser preenchido.

Em caso de dúvida contacte: starq.arqueologia@gmail

1) Género

2) Idade

3) Grau Académico
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4.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Estudante de licenciatura

Mestrando

Doutorando

Investigador

Professor

Técnico superior

Assistente de campo

Responsável científico

5.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Universidade

Empresa de arqueologia

Câmara Municipal

Centro de Investigação

Tutela (DGPC, DRC, Medicina Legal, etc)

6.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Antropologia Biológica

Arqueologia

Antropologia Sócio-Cultural

Biologia

Antropologia Forense

4) Posição actual

5) Quando realiza trabalho de investigação/laboratório/campo, com que tipo de
instituição trabalha? (marque todas as opções aplicáveis)

6) Com que área(s) trabalha
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Contexto
geral

Para essas perguntas, pense em todas as suas experiências laborais, 
independentemente do seu cargo ou posição hierárquica. 

7.

Marcar apenas uma oval.

< 5

5 a 10

10 a 20

> 20

8.

Marcar apenas uma oval.

0 - 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

9.

Marcar apenas uma oval.

0 - 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

7) Em quantos locais de trabalho já trabalhou/foi aluno?

8) No conjunto dos locais de trabalho, qual a percentagem de chefias
masculinas?

9) No conjunto dos locais de trabalho, qual a percentagem de chefias femininas?
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10.

Marcar apenas uma oval.

Mais mulheres que homens

O mesmo número de mulheres e homens

Mais homens que mulheres

11.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

12.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

13.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

10) Quais eram as proporções femininas e masculinas de trabalhadores nos
seus locais de trabalho (estimativa):

11) Considera saber identificar situações de sexismo?

12) Considera saber identificar uma situação de assédio sexual?

13) Em algum dos seus locais de trabalho lhe foi apresentado um código de
conduta?
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14.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

Continue a pensar no conjunto das suas experiências em Antropologia Biológica

15.

Marcar apenas uma oval.

Quase nunca

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Continuamente

16.

Marcar apenas uma oval.

Nem um pouco valorizada

Ocasionalmente valorizada

Com valor moderado

Muito valorizada

Altamente valorizada

14) Em algum dos seus locais de trabalho lhe foi apresentada uma política
contra o assédio sexual?

15) Com que frequência interage com as suas chefias em comparação com os
outros colegas?

16) Considera que a sua contribuição em relação aos métodos e organização
dos trabalhos é valorizada pelas chefias?
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17.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Competência

Potencial

Produtividade

Esforço

18.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

19.

20.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

17) Quais são os critérios que considera que as chefias usam para avaliar seu
desempenho? (marque todas as opções aplicáveis)

18) Já sentiu que foi colocado a realizar uma determinada tarefa como
“castigo”?

19) Se sim, relate a situação:

20) Acha que existem diferenças entre homens/mulheres no tratamento,
distribuição de tarefas e abordagem dos trabalhadores no seu trabalho?
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21.

22.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

21) Quais?

22) Considerando que o sexismo se define como qualquer ato, gesto, imagem,
discurso oral ou escrito, prática ou comportamento que tenha por base a
crença na inferioridade de uma pessoa ou grupo de pessoas, devido ao sexo,
podendo ser um ato público ou privado que poderá: 1 - Violar a dignidade ou
direitos de uma pessoa ou grupo de pessoas; 2 - Causar danos físicos, sexuais,
psicológicos ou socioeconómicos a uma pessoa ou grupo e pessoas; 3 - Criar
um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo; 4 -
Constituir uma barreira à autonomia ou realização integral de direitos humanos
de uma pessoa ou grupo de pessoas; 5 - Manter ou reforçar estereótipos
quanto ao género. (https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-
web-a5/168093e08c) julga já ter sido alvo de uma situação/ambiente laboral
sexista?

https://www.google.com/url?q=https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c&sa=D&ust=1599587136949000&usg=AFQjCNFZ4Qc3_oZa3zgqrawhc38QMpgXDQ


08/09/2020 Sexismo, assédio e abuso sexual em Antropologia Biológica

https://docs.google.com/forms/d/17LTYkWTr0U-xv5tqn3b-xOP121LkBgyQhRujg4Rsa3E/edit 9/31

Assédio
sexual

Assédio sexual 
1. Repetir sistematicamente observações sugestivas, piadas ou comentários sobre a 
aparência ou condição sexual; 
2.Enviar reiteradamente desenhos animados, desenhos, fotografias ou imagens de 
Internet, indesejados e de teor sexual; 
3. Realizar telefonemas, enviar cartas, sms ou e-mails indesejados, de caráter sexual; 
4. Promover o contacto físico intencional e não solicitado, ou excessivo ou provocar 
abordagens físicas desnecessárias; 
5. Enviar convites persistentes para participação em programas sociais ou lúdicos, 
quando a pessoa visada deixou claro que o convite é indesejado; 
6. Apresentar convites e pedidos de favores sexuais associados a promessa de 
obtenção de emprego ou melhoria das condições de trabalho, estabilidade no emprego 
ou na carreira profissional, podendo esta relação ser expressa e direta ou insinuada, ou 
seja, todo o comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal 
ou física, com o objectivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua 
dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 
desestabilizador 
CITE: https://assedio.cite.gov.pt/o-assedio-no-trabalho/atos-e-comportamentos-
classificados-como-assedio-no-trabalho/assedio-sexual/

23.

Marcar apenas uma oval.

Pouco frequente

Mediamente frequente

Muito frequente

24.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

23.1) Com que frequência observou/ouviu outros colegas de trabalho a fazerem
comentários inapropriados ou sexuais?

23.2) Já experienciou comentários inapropriados ou sexuais, nomeadamente
referentes a aparência física, diferenças cognitivas relativas aos sexos,
comentários de cariz homofóbico ou outras piadas, durante o trabalho em
Antropologia Biológica?

https://www.google.com/url?q=https://assedio.cite.gov.pt/o-assedio-no-trabalho/atos-e-comportamentos-classificados-como-assedio-no-trabalho/assedio-sexual/&sa=D&ust=1599587136950000&usg=AFQjCNEZfeYoJT2961S3HXzQ-rJAab2U2A
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25.

Marcar tudo o que for aplicável.

Alguém numa posição superior a mim

Um par

Alguém numa posição inferior a mim

Alguém externo à equipa

26.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Não binário

Desconhecido (se o assediador foi anónimo, por exemplo)

Outro

27.

Marcar apenas uma oval.

Estudante de licenciatura

Estudante de mestrado

Investigador

Técnico ou assistente de campo

Pós-doutorado

Técnico superior

Responsável científico

23.3) Quem foi o autor (No caso de ter sido mais que uma, assinale a hipótese
ou hipóteses que correspondem às diferentes situações)

23.4) Qual era o género do agressor?

23.5) Qual era a sua situação no momento do incidente? (No caso de ter sido
mais que uma, assinale a hipótese ou hipóteses que correspondem às
diferentes situações)
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28.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

29.

30.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

31.

Marcar apenas uma oval.

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

23.6) Havia um mecanismo para denunciar facilmente esse assédio?

23.7) Se sim, qual era o mecanismo?

23.8) Denunciou o ocorrido?

23.9) Se denunciou, qual foi o seu grau de satisfação com o resultado?
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32.

Agressão
sexual

Agressão sexual é qualquer tipo de violência de natureza sexual cometida contra 
outra pessoa, incluindo relação sexual forçada, nudez forçada, carícias não 
apropriadas ou beijos forçados. 
APAV: https://apav.pt/care/index.php/violencia-sexual-contra-criancas-e-jovens/o-que-
e-violencia-sexual

33.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

34.

Marcar tudo o que for aplicável.

Alguém numa posição superior a mim

Um par

Alguém numa posição inferior a mim

Alguém externo à equipa

23.10) Qual foi a sua estratégia para lidar com a situação?

24.1) Já experienciou assédio sexual físico, contacto sexual indesejado ou ao
qual não deu consentimento e que achou que seria inseguro negar/ não dar
consentimento num trabalho no âmbito da Antropologia Biológica?

24.2) Se sim, quem foi o autor?

https://www.google.com/url?q=https://apav.pt/care/index.php/violencia-sexual-contra-criancas-e-jovens/o-que-e-violencia-sexual&sa=D&ust=1599587136955000&usg=AFQjCNFIl8GLRugBM6yTungZbt1tHAXbxA
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35.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Não binário

Desconhecido (se o assediador foi anónimo, por exemplo)

Outro

36.

Marcar tudo o que for aplicável.

Estudante de licenciatura

Estudante de mestrado

Investigador

Técnico ou assistente de campo

Corpo docente

Pós-doutorado

Técnico superior

Responsável científico

37.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

24.3) Qual era o género do agressor?

24.4) Qual era a sua situação no momento do incidente?

24.5) Havia um mecanismo para denunciar facilmente essa situação de
agressão sexual?
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38.

39.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

40.

Marcar apenas uma oval.

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

41.

Reconhecimento de assédio sexual

24.6) Se sim, qual era o mecanismo?

24.7) Denunciou o ocorrido?

24.8) Se denunciou, qual foi o seu grau de satisfação com o resultado?

24.9) Qual foi a sua estratégia para lidar com a situação?
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42.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

43.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

44.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

25) Se definirmos assédio sexual como um abuso não apenas físico, mas que
também se pode revestir de abuso psicológico, verbal ou perseguição,
considera que já sofreu de assédio no âmbito do seu trabalho em Antropologia
Biológica?

26) Já alguma vez presenciou uma situação de assédio sexual no seu local de
trabalho em Antropologia Biológica?

27) Já alguma vez lhe relataram episódios de assédio sexual em Antropologia
Biológica?
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45.

Obrigado
pela sua
participação

Alguma informação relevante:
- Atos e comportamentos classificados como assédio no trabalho - 
https://assedio.cite.gov.pt/o-assedio-no-trabalho/atos-e-comportamentos-
classificados-como-assedio-no-trabalho/
- APAV - Definição de violência sexual - https://apav.pt/care/index.php/violencia-
sexual-contra-criancas-e-jovens/o-que-e-violencia-sexual
- Recomendações do Concelho da Europa para a Prevenção e Combate de 
Práticas Sexistas - https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-
a5/168093e08c
- Survey of Academic Field Experiences (SAFE): Trainees Report Harassment and 
Assault - https://journals.plos.org/plosone/article?
id=10.1371/journal.pone.0102172#s5
- Código de Ética da American Anthropological Association - 
https://www.americananthro.org/LearnAndTeach/Content.aspx?
ItemNumber=22869&navItemNumber=652#respectfulrelationships
- British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology Ethics and 
Standards - http://archaeologicalethics.org/code-of-ethics/auto-draft-19/

Informação pessoal

46.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Não binário

Outro

28) Gostaríamos de conhecer mais aprofundadamente as suas experiências ou
relatos sobre sexismo, assédio e abuso sexual no âmbito do trabalho em
Antropologia Biológica. Seria também muito importante perceber, caso tenha
sido alvo de alguma das situações mencionadas acima, qual o impacto que
tiveram na sua carreira, na sua saúde mental e na sua vida pessoal. Por favor use
a seguinte caixa de texto para nos enviar o que achar importante.

1) Género

https://www.google.com/url?q=https://assedio.cite.gov.pt/o-assedio-no-trabalho/atos-e-comportamentos-classificados-como-assedio-no-trabalho/&sa=D&ust=1599587136960000&usg=AFQjCNFscgs4r-cjY3eh0W_3TRrIBvOUzw
https://www.google.com/url?q=https://apav.pt/care/index.php/violencia-sexual-contra-criancas-e-jovens/o-que-e-violencia-sexual&sa=D&ust=1599587136960000&usg=AFQjCNEiygUx7YTsnvsuBeWe6Drx2bYtUw
https://www.google.com/url?q=https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c&sa=D&ust=1599587136960000&usg=AFQjCNE3XYsE-pJM6IiRnO_VzqAt68WIzQ
https://www.google.com/url?q=https://journals.plos.org/plosone/article?id%3D10.1371/journal.pone.0102172%23s5&sa=D&ust=1599587136960000&usg=AFQjCNGP8DLjJaXUij78spapqG-QhkqKJw
https://www.google.com/url?q=https://www.americananthro.org/LearnAndTeach/Content.aspx?ItemNumber%3D22869%26navItemNumber%3D652%23respectfulrelationships&sa=D&ust=1599587136960000&usg=AFQjCNHY57rF82wGm23AC8GfmFgeealPYg
https://www.google.com/url?q=http://archaeologicalethics.org/code-of-ethics/auto-draft-19/&sa=D&ust=1599587136960000&usg=AFQjCNEglu-UQoXwyHly-b1Pj-Dhm6xNvQ
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47.

48.

Marcar apenas uma oval.

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Pós-Doutoramento

49.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Estudante de licenciatura

Mestrando

Doutorando

Investigador

Professor

Técnico superior

Assistente de campo

Responsável científico

2) Idade

3) Grau Académico

4) Posição actual
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50.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Universidade

Empresa de arqueologia

Câmara Municipal

Centro de Investigação

Tutela (DGPC, DRC, Medicina Legal, etc)

51.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Antropologia Biológica

Arqueologia

Antropologia Sócio-Cultural

Biologia

Antropologia Forense

Contexto
geral

Para essas perguntas, pense em todas as suas experiências laborais, 
independentemente do seu cargo ou posição hierárquica. 

52.

Marcar apenas uma oval.

< 5

5 a 10

10 a 20

> 20

5) Quando realiza trabalho de investigação/laboratório/campo, com que tipo de
instituição trabalha? (marque todas as opções aplicáveis)

6) Com que área(s) trabalha

7) Em quantos locais de trabalho já trabalhou/foi aluno?
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53.

Marcar apenas uma oval.

0 - 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

54.

Marcar apenas uma oval.

0 - 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

55.

Marcar apenas uma oval.

Mais mulheres que homens

O mesmo número de mulheres e homens

Mais homens que mulheres

56.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

8) No conjunto dos locais de trabalho, qual a percentagem de chefias
masculinas?

9) No conjunto dos locais de trabalho, qual a percentagem de chefias
femininas?

10) Quais eram as proporções femininas e masculinas de trabalhadores nos
seus locais de trabalho (estimativa):

11) Considera saber identificar situações de sexismo?
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57.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

58.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

59.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

Continue a pensar no conjunto das suas experiências em Antropologia Biológica

12) Considera saber identificar uma situação de assédio sexual?

13) Em algum dos seus locais de trabalho lhe foi apresentado um código de
conduta?

14) Em algum dos seus locais de trabalho lhe foi apresentada uma política
contra o assédio sexual?
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60.

Marcar apenas uma oval.

Quase nunca

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Continuamente

61.

Marcar apenas uma oval.

Nem um pouco valorizada

Ocasionalmente valorizada

Com valor moderado

Muito valorizada

Altamente valorizada

62.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Competência

Potencial

Produtividade

Esforço

15) Com que frequência interage com as suas chefias em comparação com os
outros colegas?

16) Considera que a sua contribuição em relação aos métodos e organização
dos trabalhos é valorizada pelas chefias?

17) Quais são os critérios que considera que as chefias usam para avaliar seu
desempenho? (marque todas as opções aplicáveis)
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63.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

64.

65.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

66.

18) Já sentiu que foi colocado a realizar uma determinada tarefa como
“castigo”?

19) Se sim, relate a situação:

20) Acha que existem diferenças entre homens/mulheres no tratamento,
distribuição de tarefas e abordagem dos trabalhadores no seu trabalho?

21) Quais?
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67.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

Assédio
sexual

Assédio sexual 
1. Repetir sistematicamente observações sugestivas, piadas ou comentários sobre a 
aparência ou condição sexual; 
2.Enviar reiteradamente desenhos animados, desenhos, fotografias ou imagens de 
Internet, indesejados e de teor sexual; 
3. Realizar telefonemas, enviar cartas, sms ou e-mails indesejados, de caráter sexual; 
4. Promover o contacto físico intencional e não solicitado, ou excessivo ou provocar 
abordagens físicas desnecessárias; 
5. Enviar convites persistentes para participação em programas sociais ou lúdicos, 
quando a pessoa visada deixou claro que o convite é indesejado; 
6. Apresentar convites e pedidos de favores sexuais associados a promessa de 
obtenção de emprego ou melhoria das condições de trabalho, estabilidade no emprego 
ou na carreira profissional, podendo esta relação ser expressa e direta ou insinuada, ou 
seja, todo o comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal 
ou física, com o objectivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua 
dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 
desestabilizador 
CITE: https://assedio.cite.gov.pt/o-assedio-no-trabalho/atos-e-comportamentos-
classificados-como-assedio-no-trabalho/assedio-sexual/

22) Considerando que o sexismo se define como qualquer ato, gesto, imagem,
discurso oral ou escrito, prática ou comportamento que tenha por base a
crença na inferioridade de uma pessoa ou grupo de pessoas, devido ao sexo,
podendo ser um ato público ou privado que poderá: 1 - Violar a dignidade ou
direitos de uma pessoa ou grupo de pessoas; 2 - Causar danos físicos, sexuais,
psicológicos ou socioeconómicos a uma pessoa ou grupo e pessoas; 3 - Criar
um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo; 4 -
Constituir uma barreira à autonomia ou realização integral de direitos humanos
de uma pessoa ou grupo de pessoas; 5 - Manter ou reforçar estereótipos
quanto ao género. (https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-
web-a5/168093e08c) julga já ter sido alvo de uma situação/ambiente laboral
sexista?

https://www.google.com/url?q=https://assedio.cite.gov.pt/o-assedio-no-trabalho/atos-e-comportamentos-classificados-como-assedio-no-trabalho/assedio-sexual/&sa=D&ust=1599587136969000&usg=AFQjCNFdGUhA55ofl3BIlvCdWVI4T_j5bA
https://www.google.com/url?q=https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c&sa=D&ust=1599587136968000&usg=AFQjCNGXdCoywA5f4kReWNFAUJYRczSFjw
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68.

Marcar apenas uma oval.

Pouco frequente

Mediamente frequente

Muito frequente

69.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

70.

Marcar tudo o que for aplicável.

Alguém numa posição superior a mim

Um par

Alguém numa posição inferior a mim

Alguém externo à equipa

23.1) Com que frequência observou/ouviu outros colegas de trabalho a fazerem
comentários inapropriados ou sexuais?

23.2) Já experienciou comentários inapropriados ou sexuais, nomeadamente
referentes a aparência física, diferenças cognitivas relativas aos sexos,
comentários de cariz homofóbico ou outras piadas, durante o trabalho em
Antropologia Biológica?

23.3) Quem foi o autor (No caso de ter sido mais que uma, assinale a hipótese
ou hipóteses que correspondem às diferentes situações)
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71.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Não binário

Desconhecido (se o assediador foi anónimo, por exemplo)

Outro

72.

Marcar apenas uma oval.

Estudante de licenciatura

Estudante de mestrado

Investigador

Técnico ou assistente de campo

Pós-doutorado

Técnico superior

Responsável científico

73.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

23.4) Qual era o género do agressor?

23.5) Qual era a sua situação no momento do incidente? (No caso de ter sido
mais que uma, assinale a hipótese ou hipóteses que correspondem às
diferentes situações)

23.6) Havia um mecanismo para denunciar facilmente esse assédio?
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74.

75.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

76.

Marcar apenas uma oval.

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

77.

23.7) Se sim, qual era o mecanismo?

23.8) Denunciou o ocorrido?

23.9) Se denunciou, qual foi o seu grau de satisfação com o resultado?

23.10) Qual foi a sua estratégia para lidar com a situação?
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Agressão
sexual

Agressão sexual é qualquer tipo de violência de natureza sexual cometida contra 
outra pessoa, incluindo relação sexual forçada, nudez forçada, carícias não 
apropriadas ou beijos forçados. 
APAV: https://apav.pt/care/index.php/violencia-sexual-contra-criancas-e-jovens/o-que-
e-violencia-sexual

78.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

79.

Marcar tudo o que for aplicável.

Alguém numa posição superior a mim

Um par

Alguém numa posição inferior a mim

Alguém externo à equipa

80.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Não binário

Desconhecido (se o assediador foi anónimo, por exemplo)

Outro

24.1) Já experienciou assédio sexual físico, contacto sexual indesejado ou ao
qual não deu consentimento e que achou que seria inseguro negar/ não dar
consentimento num trabalho no âmbito da Antropologia Biológica?

24.2) Se sim, quem foi o autor?

24.3) Qual era o género do agressor?

https://www.google.com/url?q=https://apav.pt/care/index.php/violencia-sexual-contra-criancas-e-jovens/o-que-e-violencia-sexual&sa=D&ust=1599587136972000&usg=AFQjCNFaEiJESPn06j3XSvWwPzH5cV6NCQ
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81.

Marcar tudo o que for aplicável.

Estudante de licenciatura

Estudante de mestrado

Investigador

Técnico ou assistente de campo

Corpo docente

Pós-doutorado

Técnico superior

Responsável científico

82.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

83.

84.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

24.4) Qual era a sua situação no momento do incidente?

24.5) Havia um mecanismo para denunciar facilmente essa situação de
agressão sexual?

24.6) Se sim, qual era o mecanismo?

24.7) Denunciou o ocorrido?
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85.

Marcar apenas uma oval.

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

86.

Reconhecimento de assédio sexual

87.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

24.8) Se denunciou, qual foi o seu grau de satisfação com o resultado?

24.9) Qual foi a sua estratégia para lidar com a situação?

25) Se definirmos assédio sexual como um abuso não apenas físico, mas que
também se pode revestir de abuso psicológico, verbal ou perseguição,
considera que já sofreu de assédio no âmbito do seu trabalho em Antropologia
Biológica?
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88.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

89.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

90.

26) Já alguma vez presenciou uma situação de assédio sexual no seu local de
trabalho em Antropologia Biológica?

27) Já alguma vez lhe relataram episódios de assédio sexual em Antropologia
Biológica?

28) Gostaríamos de conhecer mais aprofundadamente as suas experiências ou
relatos sobre sexismo, assédio e abuso sexual no âmbito do trabalho em
Antropologia Biológica. Seria também muito importante perceber, caso tenha
sido alvo de alguma das situações mencionadas acima, qual o impacto que
tiveram na sua carreira, na sua saúde mental e na sua vida pessoal. Por favor use
a seguinte caixa de texto para nos enviar o que achar importante.
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Obrigado
pela sua
participação

Alguma informação relevante:
- Atos e comportamentos classificados como assédio no trabalho - 
https://assedio.cite.gov.pt/o-assedio-no-trabalho/atos-e-comportamentos-
classificados-como-assedio-no-trabalho/
- APAV - Definição de violência sexual - https://apav.pt/care/index.php/violencia-
sexual-contra-criancas-e-jovens/o-que-e-violencia-sexual
- Recomendações do Concelho da Europa para a Prevenção e Combate de 
Práticas Sexistas - https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-
a5/168093e08c
- Survey of Academic Field Experiences (SAFE): Trainees Report Harassment and 
Assault - https://journals.plos.org/plosone/article?
id=10.1371/journal.pone.0102172#s5
- Código de Ética da American Anthropological Association - 
https://www.americananthro.org/LearnAndTeach/Content.aspx?
ItemNumber=22869&navItemNumber=652#respectfulrelationships
- British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology Ethics and 
Standards - http://archaeologicalethics.org/code-of-ethics/auto-draft-19/

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.
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