
O QUE É?

A CAPTAÇÃO NÃO
CONSENTIDA

A PARTILHA NÃO
CONSENTIDA

A AMEAÇA DE
PARTILHA

Segundo estudo quantitativo através de questionários
online aplicados em 2021 a                mulheres entre os
18 e os 25 anos: em Portugal:
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Qual é o impacto da
Violência Sexual com
Base em Imagens
nas jovens mulheres
em Portugal?

Junto às principais expressões da VSBI acima
enunciadas, fazemos referência ao cyberflashing
(envio não solicitado de imagens de genitais,
passível de definição como exibicionismo digital).

A partilha não consentida de imagens íntimas é
vulgarmente conhecida como “pornografia de
vingança” [revenge porn], contudo essa expressāo
vem sendo contestada por ser equivocada e
redutora. A referência a “pornografia” aligeira a
abordagem, tirando o foco da violência e
remetendo para uma dimensão de
entretenimento masculino. Ademais, a divulgação
pode ser feita por estranhos/as e ter outras
motivações para além de uma “vingança” pessoal,
como a obtenção de lucro  ou a performance de
uma masculinidade dominante. A expressão
“vingança” é potencialmente culpabilizadora das
vítimas.

Um leque de comportamentos sexualmente
abusivos, porquanto violam o consentimento das
vítimas-sobreviventes. Nesta definição, incluem-
se três comportamentos principais  perpetrados
com recurso a imagens de nudez e/ou de índole
sexual . 

CERCA DE 67% DAS MULHERES INQUIRIDAS 
REVELOU TER SOFRIDO UMA OU MAIS
FORMAS DE VSBI 

MAIS DE 6 EM CADA 10 JOVENS MULHERES
SOFRERAM PELO MENOS UMA FORMA DE
VSBI

Dentre as formas de VSBI sofridas, as prevalentes sāo:

COMO É VIVIDA 
E PERCECIONADA PELAS
JOVENS  EM PORTUGAL?
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https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14680777.2021.1913434
https://link.springer.com/article/10.1007/s10691-017-9343-2


Desconhecido/a
38.8%

Ex-namorado/a
15.4%

Conhecido/a
12.9%

Parceiro/a esporádico/a
12.9%

Amigo/a
9.5%

Namorado/a ou parceiro/a
9.5%

Familiar
1%

Poderá coexistir com "Crimes contra as pessoas",
nomeadamente o de ameaça (art.º 153.º), o de
coação (art.º 154.º) e o de perseguição (art.º
154.º A) e com "Crimes contra a
autodeterminação sexual" onde se incluem os
crimes de violação (164.º), coação sexual (163.º),
abuso sexual de crianças (172.º) e pornografia
de menores (176.º.  

 

COMO É VIVIDA E
PERCECIONADA PELAS
JOVENS MULHERES EM

PORTUGAL?

Quando indagadas sobre o tipo de relação que mantinham
com o autor desta forma de violência, os resultados
revelam :

Quando inquiridas sobre se a VSBI impactou de
alguma forma a sua vida 95,71% das mulheres
sentiram alguma forma de impacto, dentre os
quais destacamos:

Depressāo, Ansiedade e TSPT

Hipersexualizaçāo 

Self-harm (auto-mutilaçāo)

Isolamento/rotura de relações/humilhações

Culpabilizaçāo 

QUAL O
ENQUADRAMENTO
JURÍDICO-LEGAL DA
VSBI?

REFLEXÕES E
RECOMENDAÇÕES PARA
O COMBATE À VSBI

É urgente a investigação e a redução da
cibercriminalidade

A prevenção da VSBI deve ser integrada numa
abordagem educativa-pedagógica que seja
efetivamente empoderadora e fomentadora
da liberdade sexual das mulheres, no sentido de
uma educação para o consentimento nos
conteúdos programáticos da educação sexual

São necessárias campanhas de prevenção
especificamente focadas na VSBI que
combatam a culpabilização das vítimas-
sobreviventes, pondo a tónica e
responsabilidade sobre quem partilha
conteúdos sem consentimento;

É vital reunir e divulgar informação atualizada e
acessível sobre mecanismos de reporte da VSBI,
o seu enquadramento legal e estruturas de apoio
à vítima. 
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(Art. 5 da Lei de Política Criminal))

O entendimento jurisprudencial tem sido de que
o bem jurídico afetado/ofendido é o direito à
intimidade (devassa da vida privada), o direito à
palavra e à imagem (gravações e fotografias
ilícitas):

O cyberflashing pode constituir o crime de
importunação sexual (Artigo 170.º do Código Penal)

Em 2018 se dá a agravação do crime de
violência doméstica quando o crime for
cometido através da Internet ou de outros meios
de difusão pública generalizada,  reconhecendo-
se a gravidade e o potencial de prejuízo do uso da
Internet, para a divulgação das imagens.


