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Programa desenvolvido por Meniños en 
colaboración coa Secretaría Xeral de 

Igualdade da Xunta de Galicia a través do 
Laboratorio de Investigación en Apego 

e Narrativa (LIANA)



Somos unha especie esperanzada

Estamos deseñados para construírnos e
reconstruínos en sociedade.

PERSOAS DESTINATARIAS

INTERVECIÓN TERAPÉUTICA

OBXECTIVOS DO PROGRAMA

Desenvolver un contexto de 
seguridade e de prevención 
de novas situacións de 
traumatización.

Elaborar unha 
narrativa adecuada 
do trauma.

Acompañar as mulleres na 
adquisición de información e 
habilidades para afrontar as 
consecuencias do abuso.

Promover a integridade da 
identidade e benestar 
bio-psico-social.

Segundo definición da OMS, a violencia sexual é calquera acto sexual, a tentativa 
de consumar un acto sexual ou outro acto dirixido contra a sexualidade 
dunha persoa mediante coacción por outra persoa, independentemente da 
súa relación coa vítima, en calquera ámbito.

O abuso dana profunda e globalmente á persoa, con consecuencias ao longo de 
toda a vida, no seu funcionamento psicolóxico, na súa integridade física, no 
seu desenvolvemento madurativo e nos vínculos coas demais persoas.

A intervención proporciona á vítima a posibilidade de recuperar o control do seu 
corpo e a súa mente.

Ten un carácter multimodal traballando individualmente coas vítimas, coas familias e 
persoas de apoio e coa rede de equipos profesionais, segundo as súas necesidades, 
utilizando a psicoterapia narrativa, a psicoeducación, o afrontamento 
cognitivo e a terapia familiar baseada no apego.

• Mulleres vítimas de abuso e violencia sexual, que mostran desaxustes físicos, emocionais,   
   condutuais e relacionais como consecuencia do abuso.

• Familiares ou persoas, baixo o consentimento da vítima, que cumpren un papel imprescindible na  
   recuperación.

• Equipos profesionais da rede que traballan coa vítima (profesionais de centros de acollida cando  
   houbo unha medida de protección, profesionais sanitarios, etc...).

O ABUSO E A
VIOLENCIA SEXUAL


