
O  C A M I N H O  A D I A N T E
ATRAVÉS DO NUNCA ESTÁ TUDO BEM: UM PLANO DE ACÇÃO DE COMBATE À 
VIOLÊNCIA E ASSÉDIO SEXUAL (IT’S NEVER OKAY: AN ACTION PLAN TO STOP SEXUAL 
VIOLENCE AND HARASSMENT), ESTAMOS A FAZER A NOSSA PARTE PARA CRIAR UMA ONTÁRIO 
ONDE TODOS VIVEM EM SEGURANÇA E LIVRES DA AMEAÇA, MEDO OU EXPERIÊNCIA DE 
VIOLÊNCIA E ASSÉDIO SEXUAL.

O PLANO INCLUI COMPROMISSOS PARA: 

Lançar uma campanha de educação e conscientização pública em toda a Ontário para 
desafiar atitudes, promover a mudança imediata no comportamento da cultura do 
estupro e incentivar uma mudança entre gerações de prazo mais longo para acabar 
com atitudes e comportamentos profundamente enraizados.

Apresentar legislação para reforçar as disposições relacionadas a violência e assédio 
sexual no local de trabalho, no campus, no alojamento e nos processos judiciais na 
área civil. 

Desenvolver ferramentas e identificar melhores práticas para apoiar uma resposta 
mais compassiva e sensível por parte das autoridades de aplicação da lei para 
incentivar mais sobreviventes a denunciar agressões sexuais. 

Aumentar o apoio e desenvolver um modelo aprimorado de promotoria para melhorar 
a experiência dos sobreviventes ao utilizar o sistema de justiça criminal. 

Actualizar o currículo da Educação Física e de Saúde para ajudar os alunos das séries 
1 a 12 a ganhar uma compreensão mais profunda sobre uma série de questões 
importantes, inclusive relacionamentos saudáveis e consentimento.

Apresentar uma legislação para exigir que as faculdades e universidades trabalhem 
com os alunos para adoptar políticas de combate a violência e assédio sexual em todo 
o campus, que incluem formação, prevenção, procedimentos de denúncia e protocolos 
de resposta. 

Fortalecer apoios prestados pelos Centros de Tratamento para Violência Sexual e 
Doméstica baseados em hospitais para manter acesso 24 horas por dia, 7 dias por 
semana a cuidados excelentes, adequados e oportunos. 
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(continua na próxima página)
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Para ajuda, chame 211 ou visite 211.ca
Para obter mais informações, visite ontario.ca\itsneverokay

Criar um programa piloto para prestar aconselhamento jurídico independente e 
gratuito aos sobreviventes de agressão sexual cujos casos estão a decorrer em 
direcção a um processo criminal. 

Estabelecer uma mesa redonda permanente para tornar Ontário uma líder dentro do 
Canadá em questões de violência contra as mulheres.

Melhorar as leis do local de trabalho para reforçar o seu cumprimento de acordo com 
a Lei de Saúde e Segurança Ocupacional, inclusive com a criação de um código de 
boas práticas para ajudar os empregadores a desenvolverem políticas mais fortes de 
combate ao assédio sexual. 

Lançamento de um fundo de envolvimento criativo para apoiar artistas de Ontário 
no desenvolvimento de projectos que provoquem conversação e diálogo sobre as 
questões de consentimento, cultura do estupro e desigualdade de género.

Estabilizar e aumentar o financiamento aos centros de atendimento a violência sexual 
baseados na comunidade. 
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Desenvolver formação actualizada para os trabalhadores da linha de frente nas 
áreas da saúde, serviços comunitários, educação e justiça para apoiar melhor os 
sobreviventes de violência e assédio sexual, além de desenvolver a formação dos 
trabalhadores do sector de hospitalidade para capacitá-los a saber como ajudar 
quando se deparam com situações de alto risco.
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Português (Portuguese)


