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Assédio

Orientações sexuais
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O que é o assédio?

O assédio é todo o comportamento 

indesejado, nomeadamente o baseado 

em fator de discriminação, praticado 

aquando do acesso ao emprego, 

trabalho, com o objetivo de perturbar ou 

constranger a pessoa, afetar a sua 

dignidade ou criar um ambiente 

intimidativo, humilhante ou 

desestabilizador.



Assédio sexual

O assédio sexual é todo o 
comportamento indesejado de 
carácter sexual, sob a forma 
verbal, não verbal ou física, com o 
objetivo de perturbar ou 
constranger a pessoa, afetar a sua 
dignidade, ou lhe criar um 
ambiente intimidativo, humilhante 
ou desestabilizador.



Assédio Moral

O assédio moral é a 
exposição a uma 
situação humilhante e 
constrangedora, de 
forma repetitiva ou 
não, que visa 
humilhar o indivíduo.



Consequências assédio

• Incapacidade de se comportar normalmente quer no trabalho quer na sua vida 
quotidiana;

• Stress pós-traumático;

• Perda de autoestima;

• Ansiedade;

• Depressão;

• Problemas digestivos;



LGBTQIA2S+

L- Lésbica

G- Gay

B- Bissexual

T- Transgénero

Q- Queer

I- Intersexual

A- Assexuado

2S- "Two-Spirit"

+

• Demisexualidade

• Litsexualidade



Lésbica- mulher que sente atração 
por outra mulher.

Gay- homem que sente atração por 
outro homem.



Bissexual- pessoa que sente atração pelo 
mesmo sexo e pelo sexo oposto.

Transgénero- pessoa que se identifica com 
outro género com aquele que não nasceu.



Queer- pessoa que transita entre o género 
feminino e masculino, ou outro género 
qualquer.

Intersexual- pessoa que nasce com uma 
anatomia reprodutiva ou sexual que não 
se encaixa na definição típica de sexo 
feminino ou masculino.



Assexuado- pessoas que não têm atração 
sexual e/ou afetiva por outras pessoas.

"Two-Spirit"-pessoas que se identificam como 
tendo um espírito masculino e outro 
feminino.



Demisexualidade- é descrita como o 
aparecimento de atração sexual apenas em 
alguns casos em que uma forte ligação 
emocional ou íntima foi previamente 
estabelecida.

Litsexualidade- as pessoas experimentam 
atração para outras pessoas, mas não 
sentem a necessidade de ser retribuído.


