
Como actuar ante o coñecemento dunha 
situación de acoso sexual ou por razón de 
sexo na Universidade de Vigo?

A Universidade de Vigo dispón dun protocolo 
marco de actuación para a prevención e a sanción 
do acoso sexual e por razón de sexo (RR do 16 de 
decembro de 2014). 

Os pasos que se seguirán son:

1. Denunciar os feitos ante a Comisión contra o 
Acoso Sexual e por Razón de Sexo (CAS).

2. A denuncia pódea presentar a persoa acosada 
ou tamén unha terceira persoa que teña 
coñecemento da situación. 

3. Deberase interpoñer no prazo de tres meses 
contados desde que tivo lugar o incidente.

4. Poderanse presentar por escrito ou verbalmente. 
Por escrito, en calquera dos rexistros da 
Universidade de Vigo; verbalmente, na Unidade 
de Igualdade.
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O acoso sexual e por razón de sexo non é un proble-
ma de poder xerárquico, senón de poder de xénero 
e non se pode tratar á marxe do sistema patriarcal.  

Que facer se es vítima de acoso?

•	 Non penses que é a túa culpa.

•	 Mantén un rexistro de cando e como sucederon 
os feitos, se é posible identifica as evidencias e as 
testemuñas.

•	 Fala coas/cos responsables académicos e ou 
administrativos para solicitar asesoramento e 
iniciar os trámites da reclamación ou denuncia. 

Como identificar o acoso?

•	 É importante coñecer as distintas situacións que 
son constitutivas de acoso sexual e por razón de 
sexo. 

•	 Ás veces poden adoptar formas moi sutís e, por 
tanto, poden ser difíciles de detectar. Neste 
sentido, fai falta prestarlles atención aos aspectos 
que poden actuar como indicios. 

Sinais de alarma

Aumento de queixas en determinados postos de tra-
ballo; aumento nos niveis de absentismo laboral ou 
académico; relacións negativas entre compañeiros/
as; rotación de persoal; ambiente de traballo nega-
tivo. Así como problemas de saúde, especialmente 
relacionados co sono e coa alimentación, incremen-
to nos niveis de ansiedade e de malestar xeral...

www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/igualdade/protocolo/
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Tipos de acoso sexual?

Acoso de intercambio ou chantaxe sexual:

Acoso exercido por unha persoa superior xerár-
quica ou persoas con decisión da que dependen 
o emprego ou as condicións de traballo da persoa 
acosada. Quen exerce o acoso solicita un favor 
sexual condicionando a persoa acosada para con-
seguir algún benefi cio ou decisión que afecta o 
desenvolvemento da súa vida laboral ou académi-
ca (promoción, consolidación, aumento salarial, 
traslado, avaliación positiva…). Implica un abuso de 
autoridade. 

Acoso ambiental:

Comportamento de natureza sexual, sexista ou 
homófoba exercido por superiores xerárquicos ou 
persoal de igual nivel que, como consecuencia, pro-
duce un ambiente que intimida, humilla ou resulta 
desfavorable e agresivo para quen o sofre. É moi 
común que se produza entre persoas do mesmo 
nivel laboral ou relacionadas coa organización que 
non forman parte dela.

En función do tipo de vínculo

Que é o acoso sexual?
Calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza 
sexual que teña o propósito ou produza o efecto de atentar 
contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se 
crea un contorno intimidatorio, degradante ou ofensivo. 

(Lei orgánica 3/2007 e Protocolo da Universidade de Vigo, RR 
do 16 de decembro de 2014)

Que é o acoso por razón de sexo?
Calquera comportamento realizado en función do sexo 
dunha persoa, co propósito ou efecto de atentar contra 
a súa dignidade e de crear un contorno intimidatorio, 
degradante ou ofensivo. Polo feito, por tanto, de ser muller 
ou pertencer a outros colectivos «sexuais minoritarios» (ho-
mosexuais, lesbianas, transexuais, transxéneros…, e en 
xeral persoas que non conforman as «normas de xénero»).

(Lei orgánica 3/2007 e Protocolo da Universidade de Vigo, RR 
do 16 de decembro de 2014)

A consideración de 
acoso por razón de 
sexo implica que 
deben ser accións 
realizadas de 
forma continua 
e sistemática.

Grupos vulnerables

O acoso sexual e por razón de sexo é un fenómeno 
transversal que sobrepasa as categorías profesionais 
e os niveis de renda. Os grupos máis vulnerables 
son:

Mulleres 

En xeral e especialmente as mulleres con maior 
vulnerabilidade: 

•	 Mulleres soas con responsabilidades familiares. 

•	 Mulleres que acceden por primeira vez a secto-
res profesionais ou categorías tradicionalmente 
masculinas.

•	 Mulleres novas que acaban de conseguir o seu 
primeiro traballo. 

•	 Mulleres con contratos eventuais ou temporais 
ou mulleres subcontratadas.

•	 Mulleres con discapacidades.

•	 Mulleres inmigrantes ou que pertencen a mino-
rías étnicas.

Outros grupos vulnerables

•	 Persoas pertencentes a minorías sexuais: 
homosexuais, lesbianas, bisexuais, transexuais, 
transxéneros… 

•	 Persoas que non conforman as normas de xé-
nero tradicionais: homes non «masculinos» ou 
mulleres non «femeninas».

Acoso vertical descendente
(superior/a - subordinado/a)

Acoso vertical ascendente
(subordinado/a - superior/a)

Acoso horizontal
(entre compañeiros/as)


