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O presente estudo foi elaborado pela Associação Atitude Colectiva (LGBTI Viseu) com 
base num questionário realizado online entre Janeiro e Setembro de 2021. O inquérito 
tem decorrido anualmente desde 2019 e visa compreender a dimensão da problemática 
da discriminação em função da Orientação Sexual, Identidade de Género e 
Características Sexuais na população LGBTI+ em Viseu. Os resultados obtidos são 
sempre referentes ao ano anterior. 

Os resultados deste inquérito referem-se a casos de discriminação decorridos no distrito 
de Viseu no ano de 2020, tendo respondido ao mesmo 108 pessoas. Os dados aqui 
apresentados foram disponibilizados pelas pessoas inquiridas para a elaboração deste 
estudo. Agradecemos a todas as pessoas que tornaram possível este estudo e que 
ousaram dar voz às suas experiências e vivências. Obrigada!  

 

 

O presente estudo não foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico. 
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Dados das pessoas inquiridas 

 
A idade das pessoas inquiridas foi dividida em cinco faixas etárias (figura 1), 

tendo a faixa entre os dezoito e os vinte e nove anos sido a mais representada (44%), 
seguida da faixa etária entre os trinta e os quarenta e quatro anos (27%). As faixas etárias 
entre os 45 a 59 anos e os menores de 18 apresentaram valores aproximados com (13%) 
e (10%), respectivamente. Tivemos cinco respostas de pessoas situadas na faixa etária 
acima dos 60 anos (6%). 

 

 

Figura 1 – Distribuição etária das pessoas inquiridas. 

 

Relativamente ao género (figura 2), 51% identificaram-se com o género 
masculino e 41% com o género feminino. Do total de cento e oito pessoas, sete 
identificaram-se como sendo pessoas não-binárias (6%) e duas como outro género. 

 

 

Figura 2 – Género das pessoas inquiridas. 

 

Segundo as pessoas inquiridas, 40% dizem ser homossexuais, 29% 
heterossexuais, 23% bissexuais, sete pessoas identificam-se como pansexuais (6%) e duas 
dizem possuir outra orientação sexual (figura 3). 
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Figura 3 – Orientação sexual das pessoas inquiridas. 

 

Das 108 pessoas que responderam ao inquérito, trinta e seis (34%) dizem ter sido 
discriminadas em função da sua orientação sexual, identidade de género ou 
características sexuais em Viseu no ano de 2020 (figura 4). 

 

 

 

Figura 4 – Percentagem de pessoas inquiridas que foram discriminadas em Viseu no 

ano de 2020. 

 

Sendo este um inquérito que pretende aferir a discriminação ocorrida em Viseu, 
em 2020, a restante análise incidirá doravante apenas nas respostas destas trinta e seis 
pessoas que disseram ter sido vítimas de discriminação nesse período temporal.  
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Dados pessoais relativos à situação de discriminação 

Analisando os dados sobre as trinta e seis pessoas que foram discriminadas em 
Viseu em 2020, a faixa etária mais representada situa-se entre os dezoito e os vinte e nove 
anos (67%) (figura 5), seguida das faixas etárias dos trinta aos quarenta e quatro e 
menores de dezoito anos ambas com seis respostas (16,5% cada).  

 

 

 

Figura 5 – Distribuição etária das pessoas discriminadas. 

 

Relativamente ao género das pessoas inquiridas, 50% identificaram-se como 
masculino e 33% como feminino (figura 6). Do total das trinta e seis pessoas, quatro 
identificaram-se como não-binárias (11%) e duas como outro género (6%). 

 

 

Figura 6 – Género das pessoas discriminadas. 

 

Segundo as pessoas inquiridas 58% dizem ser homossexuais, 31% bissexuais, 8% 
pansexuais e uma (3%) apresenta-se com outra orientação sexual que não as 
apresentadas (figura 7). 
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Figura 7 – Orientação sexual das pessoas discriminadas. 

 

Dados da situação de discriminação 

Apresentamos neste tópico os dados referentes à situação de discriminação em 
função da orientação sexual, identidade de género e características sexuais, quer no que 
concerne à situação vivenciada como ao impacto que esta teve na pessoa que foi 
discriminada. 

 
Quando questionadas sobre a quantidade de vezes que esses episódios de 

discriminação sucederam 42% responderam que foram cerca de três a cinco vezes, 36% 
entre seis a dez vezes e 19% entre uma a duas vezes. Uma (3%) das pessoas inquiridas 
respondeu como tendo sido discriminada mais do que dez vezes durante o ano de 2020 
(figura 8). 

 

 

Figura 8 – Número de vezes que as pessoas foram discriminadas. 

 

As situações de discriminação ocorreram em 30% dos casos por parte de 
familiares, percentagem muito próxima dos 29% de situações provenientes de pessoas 
desconhecidas. A percentagem de colegas de escola que efectivam situações de 
discriminação situa-se logo abaixo com 22%, seguida da realizada por colegas de 
trabalho com 9%. As situações de discriminação por parte de profissionais docentes 
correspondem a 4%. Os restantes 6% remetem para chefes de trabalho e outras pessoas 
não especificadas (figura 9). 
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Figura 9 – Relação com a(s) pessoa(s) que discriminaram. 

 

A faixa etária que mais discriminou situa-se entre os dezoito e os vinte e nove 
anos (30%), seguida da faixa etária dos trinta aos quarenta e quatro com 23%. A faixa 
entre os quarenta e cinco e cinquenta e nove apresenta valores semelhantes à faixa das 
pessoas com menos de dezoito anos, tendo 19% e 18%, respectivamente. Acima dos 
sessenta anos com 10% foi a faixa que menos discriminou segundo as respostas obtidas 
(figura 10). 

 

 

Figura 10 – Idade da(s) pessoa(s) que discriminaram. 

 

Os casos de discriminação decorreram maioritariamente em casa (32%) e na rua 
(29%) com valores semelhantes (figura 11). 21% dos casos decorreram na escola e 15% 
no trabalho. Dois casos foram apontados como tendo decorrido em outros locais (3%). 

 

 

Figura 11 – Locais onde ocorreram os casos de discriminação. 
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A discriminação foi classificada como maioritariamente verbal (88%), seguida da 
forma escrita com 10%, tendo existido um relato de agressão física (figura 12). Havendo 
algumas pessoas a reportar mais do que uma forma de violência. 

 

 

Figura 12 – Tipos de discriminação. 

Quando questionados sobre quais seriam os motivos que poderiam estar 
relacionados com estes casos de discriminação, 92% das pessoas inquiridas responderam 
ser por questões de homofobia e 8% por questões de transfobia (figura 13). 

 

 

Figura 13 – Factores que terão motivado os actos de discriminação. 

Dos trinta e seis casos apresentados de discriminação apenas dois casos foram 
denunciados às autoridades competentes. Porém, a percentagem de pessoas que 
responde conhecer os locais apropriados para fazer a denúncia destes casos apresenta-
se igual à percentagem de pessoas que desconhece (figura 14). 

 

 

Figura 14 – Conhecimento de locais onde poderiam efectuar a denúncia de 

discriminação. 
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Vinte e sete pessoas (75%) responderam que houve testemunhas dos casos de 
discriminação referidos (figura 15). 

 

 

Figura 15 – Percentagem de casos de discriminação com testemunhas. 

Dos vinte e sete casos em que houve testemunhas, 63% das pessoas não 
intervieram e 37% apoiaram a pessoa discriminada (figura 16).  

 

 

Figura 16 – Reacção das testemunhas ao acto de discriminação. 

 

Segundo as respostas das pessoas que sofreram discriminação em função da 
orientação sexual, identidade de género ou características sexuais, 36% respondeu que 
se sentiu afectada, 31% diz sentir que a situação não a afectou. 19% diz não saber se a 
situação de discriminação a afectou (figura 17). Cinco pessoas dizem ter sido muito 
afectadas pela situação que vivenciaram (14%). 

 

 

Figura 17 – Como o acto de discriminação afectou as pessoas discriminadas.  
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Conclusões 

Apesar de o ano de 2020 ter sido um ano atípico tendo em conta que estávamos 
– e estamos – a passar por uma pandemia, os resultados não se viram muito díspares 
dos do ano anterior. No entanto, isso não nos impossibilita de refletir sobre eles e, 
também, sobre esta semelhança.  

Em 108 respostas, trinta e seis relataram ser casos de discriminação, sendo o sexo 
masculino aquele que mais reportou ser vítima de discriminação (50%), no entanto 
quatro pessoas disseram pertencer ao género não-binário e duas como pertencentes a 
outro género que não os contemplados, o que também merece uma reflexão e espaço de 
visibilidade, para identificar possíveis necessidades.  

Estes relatos incidiram sobretudo em pessoas com orientação homossexual 
(58%), sendo depois refletida na razão pela qual achavam que estavam a ser 
discriminadas: homofobia, com 92%; o facto de esta taxa se demonstrar tão elevada 
pode-se traduzir no facto de ainda haver confusão no que concerne aos conceitos de 
orientação sexual e identidade de género na população. Fazemos esta relação, pois a 
discriminação aconteceu, em maioria, através da violência verbal e só o facto da 
expressão de género ser diferente pode originá-la. 

Detectamos que metade das pessoas que sofreram discriminação carecem de 
informação necessária para denunciar estes casos, o que culmina em apenas duas 
denúncias dos trinta e seis casos relatados. Notamos, assim, a urgência nesta divulgação 
e um maior apoio por parte dos órgãos policiais e judiciais para a resolução destes casos. 

Ainda no que concerne ao acto da discriminação em si, 75% das pessoas disseram 
ter testemunhas, no entanto, nem metade tiveram intervenção por parte de quem estava 
a observar a situação. É importante reter, também, que estes actos discriminatórios não 
são únicos e isolados, pudemos averiguar que a maioria dos casos aconteceu três a cinco 
vezes ou seis a dez vezes, por ano – havendo aqui um aumento significativo em relação 
a 2019, em que a maioria dos casos aconteceu uma a duas vezes.  

De 2019 para 2020 vimos um aumento da discriminação proveniente de 
familiares e dentro de casa, uma das possíveis razões para isso pode ser devido ao(s) 
confinamento(s) a que a população portuguesa – e um pouco por todo o mundo – foi 
sujeita e que fizeram com que as pessoas permanecessem mais em casa, com a família. 
Urge entender que muitas vezes o sítio que é, comumente, considerado como o mais 
seguro – a casa –, é, também, um sítio tóxico e de risco para algumas pessoas. Outro local 
onde decorre a maior parte da discriminação é na escola, por parte de colegas, porém 
também tivemos alguns relatos de discriminação por parte de docentes, o que nos leva 
a insistir na importância da formação de profissionais na área da educação e da 
sensibilização da população escolar e em geral para as questões LGBTI+, para além da 
necessidade de criação de espaços seguros onde as pessoas se possam dirigir e 
relacionar-se com os pares sem qualquer medo de discriminação e/ou retaliação.  

Outro dado que se tornou relevante é o facto de dezoito pessoas – metade das 
pessoas que assumiu ter sido vítima de actos discriminatórios – terem respondido que 
isto as “Afectou/Afectou muito”. Falamos aqui de saúde mental e da importância de 
haver apoio especializado para responder às pessoas LGBTI+. Durante o ano de 2020 
muito se falou deste assunto, principalmente devido a esta nova realidade que estava a 
ser vivida com o aparecimento da COVID-19 e de todos os constrangimentos que foram 
consequência desta e viu-se uma crescente consciencialização para este tema, no entanto, 
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reforçamos aqui o quão importante é haver respostas específicas que consigam abarcar 
as pessoas LGBTI+.  

Em suma, detectamos uma proporção semelhante de pessoas discriminadas 
tendo em conta o ano de 2019, mantendo-se mais recorrente a agressão verbal e por parte 
de pessoas desconhecidas. Além disso, as pessoas lesadas continuam sem saber onde 
denunciar estes casos. As maiores diferenças visíveis foram o facto de em 2020 estes actos 
discriminatórios aconteceram com maior frequência e haver um aumento significativo 
no que concerne aos casos de discriminação dentro de casa e por parte de familiares. 

A invisibilidade das pessoas LGBTI+ continua a ser parte do problema, pois esta 
traduz-se em micro-agressões diárias, que lamentavelmente contribuem para o aumento 
de casos de doença mental e muitas vezes de suicídio. É necessário um esforço das 
autarquias na colaboração com os organismos que trabalham as questões LGBTI+ no 
sentido de promover a visibilidade e diversidade nos locais públicos, desde escolas a 
organismos como centros de saúde ou repartições públicas. Seria importante criar uma 
rede de colaboração para informar e educar profissionais nestas questões para que todas 
as pessoas possam ter na sua posse o conhecimento para evitar situações de 
discriminação ou até mesmo saber reconhecê-las. Outra medida que urge será começar 
o processo de alteração de formulários e documentação para a utilização de linguagem 
neutra e inclusiva de modo a que todas as pessoas se sintam parte da sociedade e não 
fiquem à margem da mesma.  

Existe um longo caminho a percorrer, mas, se todas as pessoas começarem a ser 
agentes de mudança e se existir uma colaboração entre os diversos organismos públicos 
e organizações da sociedade civil que promovem os direitos das pessoas LGBTI+, mais 
rapidamente conseguiremos uma maior visibilidade e respeito para todas as pessoas.  

  

 

 


