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Informação, aconselha-
mento e acompanhamento
portugiesisch



Encontra-se inserido/a em algum 
dos seguintes contextos de 
violência sexual?
 » Exploração sexual na infância
 » Suspeita de abusos sexuais
 » Violação
 » Exploração sexual em relações 
de dependência

 » Assédio sexual, coerção sexual, 
agressão sexual

 » Assédio sexual no local de 
trabalho

 » Mulheres, crianças e jovens que 
sofreram violência sexual, 
independentemente do momento 
em que o ato de violência 
ocorreu

 » Pessoas próximas, parceiros, 
familiares, amigos e outras 
pessoas de referência

 » Pessoal especializado de outras 
instituições que são confrontadas 
com o tema da violência sexual

É uma vítima? Proporcionamos acon-
selhamento e apoio



Iremos

 » proporcionar-lhe aconselhamento 
a nível psicológico.

 » informá-lo/a sobre os seus 
direitos e opções segundo a lei 
suíça de apoio a vítimas.

 » proporcionar-lhe aconselhamento 
em caso de situações  
de suspeita.

 » prestar ajuda em questões 
sociais, legais e financeiras.

 » prestar apoio financeiro imediato, 
caso necessário.

 » informá-lo/a sobre o processo 
penal e as vantagens e inconve-
nientes de apresentar uma 
queixa.  

 » prestar-lhe apoio em processos 
judiciais e, se desejar, acompa-
nhá-lo/a em prestação de 
declarações e negociações.

 » mediar para lhe fornecer os 
serviços de outros especialistas, 
como juristas, terapeutas e 
médicos.

 » ajudá-lo/a a lidar com as autori-
dades ou outros organismos.

 » considerar a proteção e  
a seg  u rança das crianças.

 » ajudá-lo/a a encontrar um 
alojamento de emergência.

 » informá-lo/a sobre propostas de 
grupos e cursos de autodefesa.

A nossa oferta

Proporcionamos-lhe aconselhamento sobre a sua situação pessoal  
e trabalhamos consigo no sentido de esclarecer o tipo de apoio de que 
necessita e que medidas pode adotar.

Pode solicitar a nossa ajuda independentemente do facto de ter sido  
ou não apresentada uma queixa e do tempo decorrido desde o delito.

Tenha em atenção o seguinte: 
O prazo de prescrição do direito de indemnização e compensação  
por danos pessoais é de cinco anos. Não é concedida qualquer indemni-
zação e compensação por danos pessoais por delitos ocorridos no 
estrangeiro. Aplicam-se regulamentos especiais a crianças menores  
de 16 anos e dependentes até aos 25 anos, inclusive.
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Lantana é um centro de apoio à 
vítima reconhecido pelo cantão de 
Berna e em conformidade com a  
lei suíça de apoio a vítimas (OHG).

O centro de aconselhamento 
Lantana pertence à Fundação de 
combate à violência contra mulhe-
res e crianças.

Para receber aconselhamento 
personalizado, é necessário 
inscrever-se por telefone. Oferece-
mos ainda aconselhamento online, 
por telefone e de forma anónima.

As colaboradoras estão sujeitas  
ao dever de sigilo.

Os serviços de aconselhamento 
são gratuitos.

Lantana
Organização de apoio às 
vítimasde violência sexual
Aarbergergasse 36 | 3011 Berna 
T 031 313 14 00 | F 031 313 14 01 
info@lantana-bern.ch
www.lantana-bern.ch

www.lantana-bern.ch
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