


 
 
 

 

 



 



 

 



 
 
 

 
 
Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas sejam vítimas de cibercriminalidade por dia. Embora a Internet tenha facilitado 
atividades como as compras e permitido o contato interpessoal, também criou outro cenário em que o crime pode ocorrer. Estes 
crimes cibernéticos podem incluir phishing, fraude, perseguição, discurso de ódio e abuso sexual de crianças. 
 
Com o objetivo de proteger, capacitar e apoiar as vítimas de crimes eletrónicos, o Projeto ROAR: empoderamento às vítimas de 
cibercrime, foi desenvolvido pela APAV, em parceria com a Procuradoria-Geral da República, a Altice Portugal, a Guarda Nacional 
Republicana, Weisser Ring (Alemanha) e Equality and Human Rights Action Centre (Roménia) e co-financiado pelo Fundo para a 
Segurança Interna / Polícia da União Europeia 
 
Durante a execução do projeto, foram realizados workshops temáticos para as forças de segurança e autoridades judiciais, com o 
objetivo de chamar a atenção para o problema do cibercrime e para a necessidade de proteger também as vítimas destes crimes. 
A fim de capacitar e sensibilizar potenciais vítimas de cibercrime, o aspeto pedagógico do projeto levou a cabo ações de formação 
para crianças e jovens, distribuindo materiais informativos. 
 
O resultado de todas estas ações culminou na elaboração de um Manual de Procedimentos a adotar em caso de assistência às 
vítimas de crimes cibernéticos, um Manual de Formação, também dirigido aos profissionais que intervêm com a problemática e 
ainda um Policy Paper, com um conjunto de recomendações para ajudar a esclarecer eventuais questões e facilitar o trabalho de 
campo. 
 
Manual de Procedimentos 
O manual de procedimentos ROAR está dividido em duas secções principais: Compreensão e Intervenção. Com a baixa taxa de 
denúncia de cibercrimes, um dos objetivos desta secção é educar os utilizadores da Internet sobre conceitos relevantes em 
matéria de cibercrime, para que estejam mais bem equipados para tomar medidas caso se tornem vítimas. Ao fornecer 
informações sobre o quadro jurídico em torno do cibercrime, particularmente em países que fazem parte da União Europeia, 
mostra como é necessário que estes países se mantenham individual e coletivamente atualizados sobre as suas políticas e leis, a 
fim de protegerem totalmente todos os seus cidadãos. Com o conhecimento da primeira secção que o cibercrime pode ter efeitos 
emocionais, económicos e físicos nas vítimas, a segunda secção do manual centra-se nas ações que podem ser tomadas para 
abordar o cibercrime e para apoiar as vítimas em todos os aspetos necessários. Ao discutir o cibercrime e o que este implica, o 
objetivo final é não só ser capaz de ajudar estas vítimas, mas também evitar que estes crimes prejudiquem mais utilizadores da 
Internet. Portanto, este manual assegura a compreensão, intervenção e prevenção do cibercrime. 
 
Manual de Formação 
O manual de formação encontra-se dividido em 2 partes: a primeira, "Compreender o Cibercrime", aborda a compreensão dos 
fenómenos e o enquadramento legal dos mesmos; e a segunda, "Apoio especializado a vítimas de cibercime", relata aspetos e 
técnicas a adotar em caso de assistência às vítimas de cibercriminalidade, para além de um conjunto de recomendações para 
ajudar a esclarecer eventuais questões e facilitar o trabalho de campo. Neste manual inserem-se assim 10 módulos que 
complementam a formação dinamizada pela APAV aos seus colaborador@s, estagiári@s e voluntári@s. 
 
Policy Paper 
No documento de policy paper, o foco é abordar a criminalidade informática a nível interno e depois formar parcerias 
(especialmente entre a UE) que permitam uma abordagem unida e internacional para prevenir o crime e proteger as vítimas. O 
documento reconhece as falhas e desafios da legislação atualmente em vigor em certos países, a fim de enfatizar a necessidade 
de políticas que evoluam ao mesmo ritmo que o cibercrime. A cibercriminalidade pode ser melhor abordada não só com medidas 



legais mais proactivas, mas também com uma melhor compreensão da mesma. Por exemplo, o documento promove a 
investigação profissional e o acesso à educação dos riscos cibernéticos e à elaboração de relatórios. A cibercriminalidade pode 
ameaçar indivíduos, grupos, empresas e governos, razão pela qual este documento de política, para além do manual, é vital para 
continuar a promover a segurança e proteção das comunidades. 
 
O conteúdo deste projeto representa apenas a opinião do autor e é da sua exclusiva responsabilidade. A Comissão Europeia não 
aceita qualquer responsabilidade pela utilização que possa ser feita das informações contidas. 
 
Todos os documentos desenvolvidos podem ser consultados aqui, disponíveis em Português, Inglês, Romeno e Alemão. 
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A APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, vai realizar com a colaboração da Câmara Municipal de Sintra, a formação 
de Técnicos de Apoio à Vítima (Art.º 2.º da Lei n.º 112/2009 de 16 de Setembro). 
A formação é dirigida a profissionais qualificados que atuem no domínio da Violência Doméstica e/ou da prevenção da vitimização 
ou revitimização desta. 
 
As ações de formação vão decorrer entre as 10h00 e 17h00 através de sessões síncronas na Plataforma Zoom, nos dias: 
- 20, 23, 28 e 30 de setembro 
- 07, 12, 14, 18, 20, 25 e 27 de outubro 
- 08, 11, 22 e 26 de novembro 
 
Quais os pré-requisitos para a participação? 
Deter habilitação académica de nível superior na área das Ciências Sociais e Humanas ou outra habilitação académica desde 
que, cumulativamente, o/a formando/a detenha experiência profissional relevante no domínio da violência doméstica 
Formandos/as que já se encontrem a exercer funções numa das respostas previstas nos artigos 60º, 61º, 61º-A e 62º da Lei n.º 
112/2009, de 16 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 129/2015, de 3 de setembro e que ainda não tenham 
frequentado, com aproveitamento, a formação como Técnico/a de Apoio à Vítima. 
 
Como pode inscrever-se? 
Depois de preenchidas devem enviar-se as fichas de inscrição a descarregar AQUI, o compromisso de honra a descarregar AQUI 
e a ficha de participante a descarregar AQUI. 
Os documentos devem ser enviados para formacao@apav.pt com conhecimento a dsi.redesocial@cm-sintra.pt 
 
Outras informações: 
As inscrições são aceites por ordem de chegada e com a seguinte documentação: 
- Declaração da entidade empregadora que ateste as funções em vigor 
- Ficha de Inscrição em PDF Editável - alertamos para os campos de preenchimento obrigatório (assinalado com asterisco *) e 
para autorização de gravação das sessões síncronas - obrigatório para o financiamento 
- Formulário de Participante - devidamente preenchido e assinado em ambas as secções (Secção I e II). 
- Declaração sob compromisso de honra que as informações que constam no Formulário de Participante são verdadeiras 
 
Aceda a mais informação sobre esta formação nos links abaixo: 
Programa 



 
 

 
 
Depois de, em 2020, a Staples se ter associado à SIC para a campanha de Regresso às Aulas, este ano a marca volta a escolher 
a SIC para desenvolver uma nova companha. 
Combater a violência nas escolas através de uma mensagem de superação é o mote da campanha deste ano, desenvolvida pela 
área de Branded Content da SIC em parceria com a Staples, e que conta com uma parceria com a APAV, associação para a qual 
irão reverter todos os donativos da campanha. Em Portugal, milhares de crianças e jovens sofrem todos os anos de bullying nas 
escolas. A Staples, sensível a este problema, orientou a sua campanha de comunicação para esta temática, com a assinatura 
Este Ano #VoltamosJuntos. 
 
A campanha conta com uma música original exclusiva criada pela Staples com a Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão. A 
música originou um videoclip que conta uma história sobre a importância da amizade, passando uma mensagem de superação e 
confiança. A área de Branded Content da SIC é responsável pela produção da campanha que inclui a participação de rostos do 
canal como Júlia Pinheiro, Cláudia Vieira, Jorge Corrula, Ângelo Rodrigues, João Paulo Sousa, Júlia Palha, Joana Aguiar, Igor 
Regala e Margarida Serrano. Todos eles, defendendo esta causa, participam no videoclip com o tema musical da campanha, 
protagonizando um papel na vida escolar. 
 
Até ao próximo dia 19 de setembro, a Staples apela assim aos mais jovens a aceder a www.regressoasaulasstaples.pt e a 
partilhar como superaram ou ajudaram a superar uma situação negativa (de bullying) na escola. Para participar, basta ter entre 6 e 
17 anos e submeter uma fatura de compra na Staples desde 19 de agosto de 2021. 
 
É para a APAV que irão reverter todos os donativos recebidos nas lojas Staples e no site www.staples.pt (contributo de 1€ por 
cliente) aos quais a Staples somará adicionalmente 8000€ de oferta em material de escritório à APAV. A Staples vai ainda premiar 
as histórias de superação mais tocantes e oferecer 200 convites duplos para o concerto exclusivo Staples #VoltamosJuntos, com 
Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão, a realizar-se no dia 2 de outubro, em 2 sessões, no Capitólio, em Lisboa. Será um 
concerto à porta fechada, em exclusivo para os premiados. 



 

 
 
 
A campanha inclui uma música original exclusiva criada pela Staples com Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão. A 
música originou um videoclip que conta com a participação de Júlia Pinheiro, Cláudia Vieira, Jorge Corrula, Ângelo Rodrigues, 
João Paulo Sousa, Júlia Palha, Joana Aguiar, Igor Regala e Margarida Serrano. 
 
Até 19 de setembro, a Staples apela a que os mais jovens acedam à página do regresso às aulas da marca e que partilhem como 
superaram ou ajudaram a superar uma situação negativa (de bullying) na escola. 
 
Para participar, basta ter entre seis e 17 anos e submeter uma fatura de compra na Staples.A marca vai ainda premiar as histórias 
de superação "mais tocantes" e oferecer 200 convites duplos para o concerto exclusivo Staples #VoltamosJuntos, com Carolina 
Deslandes, Fernando Daniel e Carlão, a realizar-se no dia 2 de outubro. 

 
 



 
 
 

 
 
A Câmara Municipal de Coruche viu aprovada recentemente a sua candidatura ao galardão de Autarquia Solidária, atribuído a 
municípios e freguesias que implementem programas comunitários que contribuam para o desenvolvimento de sociedades mais 
solidárias e equitativas. 
 
Para a atribuição deste galardão contribuíram diversos programas do Município de Coruche, nomeadamente, Programa Casas 
com Gente; atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior; apoio à melhoria do conforto habitacional; apoio a famílias com 
insuficiência económica; cartão sénior; apoio ao associativismo social; projectos em parceria, entre os quais dos gabinetes de 
apoio psicossocial com a Alzheimer Portugal, da Equipa Móvel de Apoio à Vítima da Lezíria do Tejo com a APAV ou ainda o 
trabalho em rede realizado com entidades locais como USF, CPCJ, GNR, IPSS, entre outras. 
 
Além do galardão, a integração na rede de Municípios Solidários irá permitir também a partilha de acções entre as mais diversas 
entidades e a formação e partilha de metodologias entre entidades que implementam ou pretendem implementar acções e 
programas solidários. 
 
Para o município “a integração do Município de Coruche neste programa permitirá dar continuidade à partilha de conhecimento 
entre pares, bem como à capacitação técnica para novas abordagens em matéria de intervenção social e comunitária.” 
 
 

 
 

 
 



A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apresentou, esta terça-feira, o quinto de um conjunto de vídeos [ver abaixo] 
sobre violência sexual contra crianças e jovens, no âmbito do projeto CARE . Não sabe o que significa Sexting, Sextortion e 
Grooming? A APAV descomplica.  
 
Os vídeos lançados pela APAV destinam-se a capacitar todas as pessoas sobre estes crimes e a informá-las sobre como pedir 
ajuda, pode ler-se na nota publicada no site da Associação.  
 
A Rede CARE — rede de apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual — nasce do Projeto CARE, que 
arrancou em 2016 e conta com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian desde o seu início. Tal como noutras redes 
especializadas da APAV, a CARE parte do modelo de apoio da APAV para o desenvolvimento de procedimentos próprios, 
específicos e adequados a esta tipologia de crime.  
 
Para além de se dedicar a apoiar as vítimas de crime e violência, esta rede tem-se centrado igualmente em desenvolver um 
trabalho contínuo de formação e sensibilização.  
 
A APAV deixa ainda uma mensagem às vítimas de crime e de violência: A culpa nunca é tua. Se já aconteceu contigo, não fiques 
em silêncio.  
 
Para contactar a Linha de Apoio à Vítima, ligue o 116 06, todos os dias úteis, das 8h às 22h.  
 
Veja o vídeo: 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
O objetivo da iniciativa passa por consciencializar sobre o bullying nas escolas, numa altura em que o novo ano letivo está prestes 
a começar. O tema conta com letra da autoria dos três músicos e produção de Twins e tem ainda um videoclipe que acompanha a 
música e que, além dos três artistas, conta com várias caras conhecidas dos portugueses: Cláudia Vieira, Jorge Corrula, Ângelo 
Rodrigues, Júlia Pinheiro, Júlia Palha, Margarida Serrano, João Paulo Sousa, Igor Regalla e Joana Aguiar. 
 
Além da música, a Staples lançou um passatempo onde apela aos mais jovens entre os 6 e os 17 anos a aceder ao seu site e, 
entre o dia 19 de agosto e 19 de setembro, partilharem como superaram ou ajudaram a superar uma situação de bullying, 
devendo anexar uma fatura de compra na Staples desde 19 de agosto de 2021. Os 200 vencedores receberão convites duplos 
para o concerto único e exclusivo Staples #VoltamosJuntos, com Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão, a realizar-se no 
dia 2 de outubro, em 2 sessões, no Capitólio, em Lisboa, onde os 3 cantores irão interpretar as suas músicas, bem como o tema 
exclusivo. 
 
A Staples reforça ainda o empenho no combate contra o bullying com uma parceria com a APAV – Associação de Apoio à Vítima 
que lhe permitirá, durante todo o Regresso às Aulas, disponibilizar no seu site conteúdos muito relevantes sobre violência na 
escola, direcionados a pais, professores, crianças e jovens. Lá poderão encontrar informação e dicas que vão desde como 
abordar o tema numa conversa, a como pedir ajuda, ou saber identificar situações de bullying, entre outros. 
 



 

 
 
 

 

 
 
A primeira ação do movimento Elogia, do Livro de Elogios, está a decorrer e conta com a parceria da Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV). A APAV acredita e trabalha para que em Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente 
reconhecido, valorizado e efetivo. 
 
O movimento Elogia, do Livro de Elogios, está a deixar uma pegada impactante na vida dos portugueses. Lançada recentemente, 
a campanha Elogia, tem como principal objetivo promover a prática do elogio no dia-a-dia das/os portugueses, melhorando as 
relações pessoais, laborais e sociais com este simples gesto diário: elogiar. 
 
Um elogio fortalece a autoestima como também aumenta a motivação pessoal de cada um de nós. Ouvir um elogio vindo de 
alguém que admiramos, dá-nos força para enfrentar os nossos medos e desafios nas tarefas do dia-a-dia. Elogiar algo ou alguém, 
também nos transmite uma sensação de realização, porque estamos a contribuir para o seu sucesso e felicidade. No fundo, é um 
ato que traz benefícios tanto a quem recebe como a quem dá, e que genuinamente, tem o poder de mudar o mundo. Ou, pelo 
menos, de mudar aquele momento. 
 
A APAV desempenha, assim, uma voz ativa na sociedade, contribuindo para o reconhecimento e proteção de todos os que são 
vítimas de violência e/ou de crimes. Contribui também, de forma mais abrangente, para o equilíbrio e pacificação da sociedade e 
para a promoção do bem-estar e desenvolvimento social. 
 



Nesse sentido, por ter como visão, acreditar e trabalhar para que em Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente 
reconhecido, valorizado e efectivo, a APAV procura diariamente a atualização e melhoria dos seus procedimentos, organização e 
modelos de intervenção, na procura da eficácia e eficiência. 
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima juntou-se por completo a este movimento e já dispõe do seu próprio Livro de Elogios 
Digital. Uma página exclusiva onde quem procura ajuda e é ajudada por esta associação já pode elogiar os gabinetes de apoio e 
sedes, bem como, toda a equipa que exerce funções nesta associação, que tem uma missão tão nobre e impactante.  
 
O seu contributo nesta ação é fundamental e tem um papel importante, não só ao fazer um elogio, mas também na compra de um 
Pack Digital. Por cada compra do Pack Digital, o Livro de Elogios doa 1€ à APAV, uma associação que tem um valor inestimável, 
que presta apoio a vítimas de crime, e aos seus familiares e amigos, e é a primeira a reconhecer a importância do elogio no 
processo de construção e reconstrução da autoestima de qualquer vítima. 
 
Para aderentes que já tenham o Livro de Elogios em papel, podem aderir ao Pack Digital que contém: ativação digital com oferta 
de 5 páginas no Livro de Elogios Digital + Livro de Elogios Digital com 50 páginas + autocolante + monofolha, por apenas 34,95€ 
+ IVA. 
 
Quem ainda não é cliente, e não se juntou a esta onda “elogiante”, pode fazê-lo, aderindo também a um Pack Digital adaptado 
para si que contém: ativação digital com oferta de 5 páginas no Livro de Elogios Digital + Livro de Elogios em papel com 50 
páginas + autocolante + monofolha, por apenas 34,95€ + IVA. 
 
Esta parceria acaba por ter duas finalidades: incentivar Portugal a motivar e a elevar o trabalho prestado por outros, através de 
palavras tornadas em elogios e pretende sensibilizar os portugueses sobre o trabalho incansável que todos os dias, todos os 
trabalhadores desta associação prestam em prol do bem-estar das vítimas portuguesas.  
 
A APAV tem como missão apoiar as vítimas de crime, suas famílias e amigos, prestando-lhes serviços de qualidade, gratuitos e 
confidenciais e contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas centradas no estatuto da vítima. 
 
É preciso reconhecer o que é bom e deixar isso registado e é aqui que entra a missão do Livro de Elogios. Não estamos 
habituados a sermos reconhecidos pelo nosso melhor, mas sim, condenados pelas nossas falhas, que habitualmente são 
carimbadas de “incompetências”. Esta ação solidária do Livro de Elogios traz consigo a esperança de contribuir para um mundo 
melhor, porque cada dia, cada um de nós, consegue ter influência em pequenos detalhes, que influenciam as nossas relações 
interpessoais e a pessoa que nos tornamos. 
 
Elogie a APAV aqui! 
 
 
  



 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Chama-se Projecto ROAR e pretende "promover o poder, a autoridade e a afirmação" das vítimas de cibercrime. A sua mais 
recente expressão é um Manual de Procedimentos a adoptar na assistência às vítimas de crimes cibernéticos, um Manual de 
Formação, também dirigido aos profissionais que intervêm com a problemática e ainda uma lista de políticas e recomendações 
para ajudar a esclarecer eventuais questões e facilitar o trabalho de campo. 
 
A iniciativa é da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em parceria com a Procuradoria-Geral da República, a Altice 
Portugal, a Guarda Nacional Republicana, Weisser Ring (Alemanha) e Equality and Human Rights Action Centre (Roménia) e co-
financiado pelo Fundo para a Segurança Interna / Polícia da União Europeia. 
Segundo uma nota da APAV, durante a execução do projecto, foram realizadas oficinas temáticas para as forças de segurança e 
autoridades judiciais, com fim de sensibilizar para o problema do cibercrime e para a necessidade de proteger também as suas 
vítimas. 
 
Estima-se que cerca de um milhão de pessoas seja vítima de cibercriminalidade por dia. 
  
Embora a Internet tenha facilitado actividades como as compras e permitido o contacto interpessoal, também criou outro cenário 
onde o crime pode ocorrer. 
  
Estes crimes cibernéticos podem incluir phishing, fraude, perseguição, discurso de ódio e abuso sexual de crianças. 
 
Manual de Procedimentos 
O manual de procedimentos ROAR está dividido em duas secções principais: Compreensão e Intervenção. Ao fornecer 
informações sobre o quadro jurídico em torno do cibercrime, particularmente em países que fazem parte da União Europeia, 
mostra como é necessário que estes países se mantenham individual e colectivamente actualizados sobre as suas políticas e leis, 
a fim de protegerem totalmente todos os seus cidadãos.  
 
Manual de Formação 
O manual de formação encontra-se dividido em duas partes: “Compreender o Cibercrime", a primeira, aborda a compreensão dos 
fenómenos e o seu enquadramento legal. A segunda, “Apoio especializado a vítimas de cibercime”, relata aspectos e técnicas a 
adoptar em caso de assistência às vítimas de cibercriminalidade, para além de um conjunto de recomendações para ajudar a 
esclarecer eventuais questões e facilitar o trabalho de campo. Neste manual inserem-se assim dez módulos que complementam a 
formação dinamizada pela APAV aos seus colaboradores, estagiários e voluntários. 
 
Lista de políticas e recomendações 
O foco é abordar a criminalidade informática a nível interno e depois formar parcerias (especialmente entre a UE) que permitam 
uma abordagem unida e internacional para prevenir o crime e proteger as vítimas. O documento reconhece as falhas e desafios 
da legislação actualmente em vigor em certos países, a fim de enfatizar a necessidade de políticas que evoluam ao mesmo ritmo 
que o cibercrime. "A cibercriminalidade pode ameaçar indivíduos, grupos, empresas e governos, razão pela qual este documento 
de política, além do manual, é vital para continuar a promover a segurança e protecção das comunidades." 
 
Todos os documentos desenvolvidos podem ser consultados aqui, disponíveis em português, inglês, romeno e alemão. 



 
 
 

 
 
 
É preciso falar sobre stalking e o stalker. Você sabe o que é? Um telefone que nunca para de tocar. Mensagens no WhatsApp a 
todo instante. Tentativas de contato a qualquer custo. Insistência. Dias, semanas, meses ou mais. Stalking é uma palavra em 
inglês que significa perseguir uma pessoa on-line ou no mundo real, de forma virtual ou presencial; stalker é o perseguidor. 
 
O que ocorre muito no mundo da internet, caracterizando o que se chama de cyberstalking, com o envio de mensagens 
eletrônicas, recados, convites insistentes ou ofensas nas redes sociais. Ações que abalam a saúde mental e física das vítimas e 
que podem se tornar tão sérias a ponto de ser um risco contra sua vida. 
 
Por isso, no Brasil, desde abril de 2021, foi sancionada uma lei que incluiu no Código Penal o crime de stalking. O novo tipo de 
crime consiste na perseguição de alguém “reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, 
restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou 
privacidade”. 
 
A pena prevista é de seis meses a dois anos de prisão, além de pagamento de multa. Caso o crime seja cometido contra crianças, 
adolescentes, idosos ou mulheres por razões da condição de sexo feminino, a pena pode ser aumentada – o mesmo vale se o 
crime for praticado por duas pessoas ou mais ou com o emprego de arma. 
 
Tema mais do que atual, o Estado de Minas foi ouvir personagem e especialistas da área da saúde e jurídica para compartilhar 
informações que possam ajudar quem precisa ou vir a precisar de uma atitude que lhe garanta o direito e a paz de ir e vir, de ter 
sua vida particular preservada. 
 
Qualquer um pode ser vítima do stalking, vindo de pessoas conhecidas ou não. Nesse caso, sabe-se que em mais de 80% dos 
casos são homens que perseguem mulheres. Mas não importa o sexo. O que interessa é que agora é crime. Contatos 
indesejados, repetidos, de ser constantemente observado, que causem desconforto e ameacem, de alguma forma, a liberdade de 
alguém dá cadeia. 
 
De novo, a internet potencializa o impacto dos stalkers na vida das suas vítimas, uma vez que as pessoas estão mais expostas 
nas redes sociais com várias informações de acesso liberado e disponível. O cyberstalking é muito presente na vida das 
celebridades, famosos, mas não perdoa nenhum mortal. 
 
A importunação pode chegar ao auge com ataques e agressões verbais e até mesmo físicas. Por isso, se suspeitar de que está 
sendo seguido, a atitude é pedir intervenção policial imediatamente. 
 
O stalking tem efeitos traumáticos e, às vezes, incapacitantes na saúde física e mental, no bem-estar emocional e no estilo de vida 
da vítima. O medo, a tensão, o terror de ser perseguido afetam toda a rotina e modo de viver de quem lida com um stalker. 
 
FIM DE UM NAMORO... COMEÇO DA DOR DE CABEÇA 
O engenheiro e digital influencer Marcelo Marques revela que já sabia ou achava que sabia o que era stalking, porque sofrendo 
não percebeu que estava sendo stalkeado. “Quando namorava, fui percebendo que meu ex sempre sabia as pessoas que 
começavam a me seguir nas redes sociais, o que no começo achava normal. Depois ele começou a saber sempre onde eu estava 
e chegou a ir até o local uma vez.” 
 
Diante da vida vigiada, Marcelo lembra que no começo conversava e ria, como se fosse algo fofo ou de ciúme bobo. “Tentava 
sempre contornar a situação e explicar do que se tratava cada caso. Porém, aos poucos, foi ficando cada vez mais pesado e 
começou a afetar minha liberdade e humor. Até o ponto em que ele foi onde eu estava, pegou meu celular e saiu correndo. Óbvio, 
fui atrás dele e pedi meu celular de volta. Ele jogou o celular no chão e me deu um empurrão, um soco no peito.” 
 
Mesmo diante da agressão, Marcelo diz que nunca procurou ajuda, só conversava com os amigos: “Não fiz nenhum tipo de 
denúncia, até porque foi antes da lei. Mas acho uma grande alternativa. Para mim seria, porque mesmo depois do término me 
deparei algumas vezes com ele passando em lugares em que eu estava, e que era meio improvável de ele estar. Se fosse hoje, 
eu denunciaria, sim”. 
 



 
 
Marcelo conta que a perseguição, após o término, durou uns três meses. Hoje não ocorre mais. “A melhor coisa que aconteceu foi 
o término, porque já tive maior liberdade. Depois, foi uma sensação de que minha vida tinha voltado ao normal e não precisaria 
mais ficar olhando para os lados, desconfiado. E no meu caso parou devido à pandemia – males que também trazem coisas boas 
– porque fiquei sem sair de casa por muito tempo.” 
 
A história de Marcelo é uma entre milhares por aí. Pessoas que têm de lidar com outras que não sabem o que significa o não, não 
aceitam ser contrariadas, se acham donas da outra ou, simplesmente, sem conhecer quem persegue, desenvolvem uma 
obsessão perigosa que precisa ser combatida, eliminada para não ocorrer o pior. Thales Coutinho, professor do curso de 
psicologia da Estácio Belo Horizonte, alerta que indivíduos que são vítimas de um stalker podem sofrer com depressão, 
ansiedade, ideação suicida e até ataques de pânico. 
   
“Detalhe altamente relevante para se destacar é que essas pessoas percebem que recebem pouco suporte do sistema judicial, o 
que acaba não resolvendo o assédio que estão sofrendo, e agravando os sintomas psiquiátricos. Ou seja, o stalking em si produz 
danos à saúde mental que podem ser potencializados devido à ausência de suporte”, afirma. 
 
PSICOPATIA E SADISMO  
Pensando no stalker, Thales Coutinho enfatiza que o hábito de “stalkear” não é, necessariamente, patológico. “As pessoas podem, 
em determinado momento, acompanhar de forma pari passu a vida de outra pessoa, principalmente em tempos de internet. 
Entretanto, há um momento em que esse acompanhamento da vida alheia começa a produzir constrangimento à outra pessoa e 
há uma percepção de ameaça. Isso precisa ser sinalizado ao stalker, como um feedback do seu próprio comportamento. Em boa 
parte dos casos, isso resolve o problema. Porém, alguns indivíduos insistem na prática, mesmo após o feedback negativo.” 
 
Segundo ele, isso tem várias causas possíveis. Uma delas diz respeito aos traços sombrios da personalidade, principalmente a 
psicopatia e o sadismo. Indivíduos com níveis elevados de psicopatia e sadismo acabam sendo mais comumente perpetradores 
do stalking. Além disso, em relacionamentos românticos que se desfazem, indivíduos que durante a relação assumem mais 
comportamentos de controle (tentam controlar o (a) parceiro (a) têm maior tendência a, após o término da relação, começar a 
stalkear o (a) parceiro (a). 
 

 
 
Thales Coutinho destaca que em recente pesquisa conduzida com jovens adultos de Hong Kong, a estimativa da vitimização por 
stalking foi praticamente três vezes maior nas mulheres (11,6%), em relação aos homens (3,8%). “Isso pode ser explicado de 
várias formas. Desde o fato de que as personalidades sombrias são mais salientes no sexo masculino, o que favoreceria esse tipo 
de comportamento, até pelo fato de que homens têm uma tendência maior a se comportar de forma antissocial. Entretanto, é 
fundamental deixar claro que o stalking ocorre com ambos os sexos e o pedido de ajuda deve sempre ser levado a sério.” 
 
Portanto, stalking é um problema sério e deve ser tratado como tal. Ainda mais por não saber de onde pode vir, já que há stalkers 
conhecidos e desconhecidos. “Sim, há situações em que a pessoa é stalkeada por alguém que não conhece (desconhecido da 
internet) ou por alguém conhecido, quase sempre ex-marido, ex-mulher. No segundo caso, o comportamento é percebido como 
ainda mais ameaçador, justamente porque é manifestado por alguém que te conhece muito bem, tanto em termos de padrões de 
pensamento, quanto de rotina diária. Portanto, o primeiro passo é conversar com a pessoa e solicitar que esse comportamento 
seja interrompido, porque está lhe causando sofrimento. Caso a conduta persista, pode ser necessário entrar em contato com as 
autoridades, pois ninguém deve viver sob constante assédio”, ressalta Thales Coutinho. 
 
OS TIPOS DE STALKERS 

1. Circunstancial: é levado a perseguir alguém por conta de algumas circunstâncias, que podem ser um impacto emocional ou até 
fragilidades momentâneas, como um término de namoro. Embora pareça menos perigoso por algum tempo, os impactos causados 
por suas atitudes podem ser terríveis. 

2. Sociopata: passa a vida assediando e perseguindo pessoas que cruzam o seu caminho, e pode ser muito perigoso para suas 
vítimas. Ele não se preocupa em agir de acordo com a lei ou qualquer tipo de lógica. 



3. Fixador: torna alguém o centro de toda a sua atenção e vive somente em função dessa pessoa. Esse tipo é comum em 
relacionamentos abusivos, uma vez que o stalker passa a impor sua presença à vítima o tempo inteiro e a vê como sua 
propriedade. 
 
COMO AGE O STALKER 
Saiba o que está presente na totalidade ou quase totalidade de situações de assédio persistente 
 

1. Recolher ou reunir informações sobre a vítima junto de amigos/familiares, no correio, internet, local de trabalho, escola etc. 
2. Enviar repetidamente cartas, e-mails, bilhetes, SMS e /ou efetuar telefonemas de conteúdo inofensivo e não ameaçador 
3. Tentar persistentemente aproximações físicas e/ou pedidos para encontros, reuniões etc. 
4. Deixar bilhetes ou flores junto do carro da vítima 
5. Observar/perseguir e aparecer “coincidentemente” nos locais frequentados pela vítima 
6. Ficar sentado/a à porta de casa da vítima, no seu local de trabalho, e/ou estabelecimento de ensino que frequenta 
7. Esperar a vítima junto ao seu carro no estacionamento 
8. Espalhar rumores, dar falsas informações ou revelar segredos da vítima aos seus amigos e/ou familiares 
9. Destruir e/ou danificar os bens pessoais da vítima e/ou o seu património (ex.: o seu automóvel; a sua casa) 
10. Enviar repetidamente cartas, e-mails, bilhetes, SMS e/ou efetuar telefonemas ameaçadores. As ameaças podem ser diretas, 

implícitas ou simbólicas 
11. Deixar provas de que arrombou o carro da vítima 
12. Entrar em casa da vítima enquanto esta não está 
13. Deixar flores/animais mortos ou outras coisas obscenas em casa ou no carro da vítima 

åAgredir fisicamente a vítima 
14. Violar ou tentar violar a vítima 
15. Matar ou tentar matar a vítima 

 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), instituição particular de solidariedade social, pessoal e coletiva de utilidade 
pública, em Lisboa, Portugal, que promove e contribui para a informação, proteção e apoio aos cidadãos vítimas de infrações 
penais 
 
STALKERS: COMO SE LIVRAR DELES? 

1. Recursos de geolocalização presentes em algumas redes, como o Instagram e o Twitter, podem ser perigosos, pois mostram 
exatamente onde uma pessoa está, publicamente. 

2. A Google Play Store tirou do ar sete aplicativos que davam acesso às mensagens, ligações e até a localização das pessoas 
espionadas. Eles podiam ser baixados gratuitamente e, para que funcionassem, bastava que o espião os baixasse também no 
celular de sua vítima. 

3. Contar para pessoas próximas e confiáveis para que elas lhe façam companhia.  
4. Não responder mensagens ou investidas de stalker. 
5. Não devolver presentes ou demonstrar estar afetado(a) por suas atitudes, porque isso lhe dará força para continuar com seu 

comportamento. 
6. Se suspeitar que seu stalker está lhe seguindo, peça intervenção policial imediatamente. 
7. Se as perseguições também ocorrerem por meio do telefone, troque de número o mais rápido possível. 
8. Nas redes sociais, jamais ative a sua localização nos posts. Evite postar fotos com uniformes de trabalho ou escola ou que 

mostram a sua casa e a de conhecidos. Procure ocultar informações como o seu e-mail e número de telefone. 
9. Caso a sua conta seja comercial, procure fazer um e-mail d marca, sem utilizá-lo para fins pessoais. O mesmo deve acontecer 

com o número do telefone. 
10. É necessário manter-se alerta e, a qualquer sinal, solicitar a ajuda de familiares e amigos. Lembre-se sempre de que as vítimas de 

stalkers estão amparadas por lei.



 

 
 

 
 
Sara foi assediada por um professor e a indumentária de Rodrigo foi associada a atos sexuais. Madalena desistiu do mestrado 
porque não suportou os avanços indesejados do orientador, enquanto Catarina foi ameaçada por um docente. Beatriz foi vítima de 
comentários racistas e Rita não consegue ver um funcionário que tentou beijá-la. 
 
“Se fosse a ti, desistia do curso e virava stripper” foi aquilo que um dos professores de Sara (nome fictício) lhe disse na primeira 
aula de uma disciplina de um Curso Técnico Superior Profissional, isto é, um ciclo de estudos do Ensino Superior com duração de 
dois anos. “Ao longo das aulas foi-me dando nalgadas, e a outra colega, até que não aguentei mais”, explica, volvidos dois anos 
do sucedido. “Ó Sara, respeitinho”, terá dito o docente quando foi confrontado pela aluna, tendo esta respondido “Se quer 
respeito, dê-se ao respeito”. A partir daí, nunca mais houve qualquer interação entre ambos. 
 
A jovem de 22 anos, que não quer revelar a identidade ou o nome da instituição por medo de represálias, narra a sua história ao i 
exatamente um mês depois de uma estudante de Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP) ter sido 
impedida de realizar um exame devido à indumentária que apresentava. O episódio ocorreu quando o professor Paulo Pulido 
Adragão recusou entregar o enunciado da prova à jovem por esta estar “muito destapada” e pediu-lhe que vestisse um casaco, 
tendo a aluna conseguido realizar o exame, momentos depois, graças à intervenção de um colega. 
 
No entanto, o caso de Sara é distinto e insere-se na categoria de assédio sexual. Já em 2019, na tese de mestrado O assédio 
sexual no contexto universitário português: a experiência de ser assediado dentro da faculdade, Carolina Melo, citando vários 
autores, explicava que o assédio sexual em contexto Universitário é definido como o “uso de autoridade para enfatizar a 
sexualidade ou a identidade sexual de um estudante, de uma maneira na qual, impede ou prejudica o estudante de desfrutar os 
benefícios educacionais, climáticos ou oportunidades”, sendo que este comportamento indesejado “contribui para a diminuição da 
sensação do sentimento de segurança dentro do campus universitário”. 
 
Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), estes comportamentos podem ser “de caráter sexual, sob forma 
verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe 
criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador”. O mesmo enquadra-se no caso de Madalena 
(nome fictício), que também não se sente suficientemente confortável para revelar a identidade e muito menos o nome do alegado 
agressor ou da instituição em questão. 
 
“O meu orientador da tese de mestrado estava sempre a ser pouco profissional comigo. Queria ver-me em casa dele, que nos 
encontrássemos em restaurantes e bares. Ligava-me à noite, enviava-me mensagens privadas no Facebook... Senti-me tão 
desconfortável que acabei por nunca terminar a tese nem defendê-la”, desabafa a rapariga. “Tinha medo de ser prejudicada uma 
vez que resisti a todos os avanços por parte do meu professor. O meu mestrado tinha muitos rapazes e os professores eram 
quase todos homens também”. 
 
O testemunho de Madalena vai ao encontro das conclusões deCarolina Melo que foram veiculadas no trabalho final apresentado 
ao Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA). “Nos estudos realizados, ao longo dos últimos anos, tem-se verificado que as 
estudantes universitárias reportam ser assediadas por professores, colegas e outros funcionários que fazem parte do corpo 



estudantil. Sendo que, algumas estudantes, reportam também ser assediadas durante os estágios académicos, pelos seus 
superiores e colegas”. 
 
O estranho caso do curso de Enfermagem Depois de uma aluna ter explicado ao i que foi obrigada a usar adesivo para tapar as 
tatuagens em aulas práticas laboratoriais da licenciatura em Enfermagem, um aluno do mesmo curso, mas de uma instituição de 
ensino distinta, partilhou que foi discriminado devido ao cabelo, às tatuagens e à maneira de se vestir. 
 
“Alguns professores já me disseram que o meu corte de cabelo ‘não era adequado à profissão’ ou que não é um ‘corte masculino 
profissional’ e que deveria cortá-lo ‘à rapaz’ para dar uma boa imagem”, conta Rodrigo (nome fictício), de 21 anos, jovem cujo 
professor ameaçou expulsá-lo do curso devido a duas pequenas tatuagens recorrendo à justificação de que transmitiria uma má 
imagem aos utentes.  
 
“Disse que, da mesma forma que tenho de respeitar os meus utentes e as suas características, cabe-lhes a eles fazerem o 
mesmo. E que se, por acaso, não se sentirem à vontade para receberem cuidados meus – algo que nunca aconteceu até hoje –, 
têm o direito, enquanto utentes, de recusar os cuidados e receberem os de outro colega”, narra, assegurando que é um “ser 
individual” com gostos, maneiras de pensar e valores e não os deixará de parte “porque um professor acha que ‘não é ético ter 
tatuagens’”. “O assunto ficou por aí encerrado porque os meus professores conhecem-me bem e sabem que não me calo quando 
sei daquilo que falo”, declara. 
 
O mesmo não aconteceu com a indumentária, pois após ter sido chamado “excêntrico”, “berrante” e “nada formal ou pudico”, 
Rodrigo deparou com uma professora que defende que todos os estudantes devem vestir-se de modo “formal”, uma vez que têm 
de se “preparar para o futuro”. “Num dia em que fui com umas calças rotas nos joelhos, essa mesma professora perguntou se 
‘tinha ido prestar serviços para estar com os joelhos rotos’”. E o pesadelo não ficou por aqui, na medida em que, estando a 
estagiar num hospital, o jovem viu-lhe ser atribuída exatamente esta docente como orientadora. “O mais frustrante nesta situação 
toda é o facto de que, enquanto estudante, será sempre a minha palavra contra a de um professor e ele terá sempre razão. São 
eles que dão as notas. É uma sensação de impotência”. O futuro enfermeiro sofreu as consequências ao nível da classificação 
final do estágio, experiência que terminou há apenas alguns dias. “A enfermeira que esteve comigo deu-me 17 valores e a 
professora não quis concordar com essa nota porque não gosta de mim”. 
 
“Tenho de me manter fiel à pessoa que sou. Se este sou eu e nada me impede de ser assim porque não estou a magoar ninguém 
por usar aquilo que quero e por ter a aparência que tenho, não vou mudar nada”, garante, adiantando que “não nos podemos 
deixar abater assim tão facilmente”. “Não devo nada a ninguém e não tenho que mudar a minha maneira de ser ou de vestir 
porque uma professora assim o entende”. Curiosamente, Carolina Melo cita um estudo de 2012, cujo título é “I´m too used to it”: A 
Longitudinal Qualitative Study Of Third Year Female Medical Student´s Experiences Of Gendered Encounters in Medical 
Education, através do qual os autores concluíram, por meio de uma investigação feita com estudantes de Medicina que se 
encontravam a estagiar, que várias raparigas “afirmaram, serem assediadas, não só por pacientes do sexo masculino durante as 
consultas, mas também, por membros da sua equipa, que faziam comentários sexuais, lhes tocavam de forma inapropriada e 
faziam solicitações ao longo do ano” e os casos não foram reportados por medo de represálias. 
 
“Ele faz coisas do género constantemente com várias alunas” No primeiro ano do curso de Medicina Veterinária, Catarina (nome 
fictício) experienciou o desconforto em contexto académico pela primeira vez. “Estava a entrar numa sala de aula, com uma blusa 
com costas baixas, e um professor disse-me ‘Posso tirar uma foto para enviar lá para fora? Vão achar interessante’”, referindo-se 
ao pai do ex-namorado da rapariga. “Senti-me tão desconfortável que soltei um riso nervoso e entrei na sala”, diz, assinalando que 
o homem não era seu docente à época, mas tinham ligações em comum, e viria a dar-lhe aulas no semestre seguinte e nos dois 
do segundo ano do ciclo de estudos. “Essa interação nunca me saiu da cabeça”, declara, revelando que “infelizmente é algo que 
acontece diariamente e não só com este professor”. “Já apontou um ponteiro de laser ao decote de uma amiga minha durante 
uma aula quando estava a falar das glândulas mamárias das vacas”. Entretanto, se Catarina olhava para o telemóvel no decorrer 
das aulas, o professor fazia “alguns comentários parvos”, mas aquilo que a preocupa mais é o facto de que “faz coisas do género 
constantemente com várias alunas”. 
 
“Tenho conhecimento de casos em que alguns docentes são menos tolerantes no que diz respeito à indumentária característica 
da praxe académica. Cá na Universidade dos Açores, tínhamos apenas uma quinzena de praxe no início do ano letivo e depois o 
momento da semana académica, em que os caloiros utilizavam alguns disfarces e adereços que nem sempre eram bem-vindos 
nas aulas”, começa por contar Daniela Sofia Faria, presidente da direção da Associação Académica da Universidade dos Açores, 
explicando que, nesses casos, “os estudantes eram apenas chamados à atenção pelos docentes, para que tivessem o cuidado de 
retirar os adereços antes daquela determinada aula”. 
 
Naquilo que diz respeito a situações de assédio e/ou racismo, a jovem de 23 anos reconhece que não tem informação acerca da 
ocorrência das mesmas, mas menciona que o sentimento de impunidade na classe docente “é uma realidade”. “O facto de serem 
os docentes a decidir ‘quem passa e quem fica para trás’ pode agravar este sentimento”, aponta, destacando que “o papel de um 
professor exige muita mais responsabilidade do que ensinar efetivamente sobre uma determinada matéria ou disciplina”, pois “os 
professores são também os nossos moldes e sensibilizá-los para este facto é um passo importante”. Por isso, na ótica da 
licenciada em Psicologia e mestre em Ciências Económicas e Empresariais, “uma boa estratégia seria também a promoção de 
formações neste âmbito por parte das Instituições de Ensino, o que contribuiria para a mudança de mentalidade”. 
 
“Quando era menor de idade, lembro-me de que não era permitido usar calções ou saias acima do joelho na minha escola. E eu 
não usava, mas houve um dia em que cheguei à sala e o meu professor de Português era um bocado esquisito. Uma vez, 
perguntei ‘O que é bom?’ a ler um texto e ele respondeu ‘Sexo em cima da mesa do professor de Português’”, começa por 
esclarecer Inês Marinho, fundadora da Associação Não Partilhes, cujo objetivo primordial é “apoiar vítimas de abuso sexual on-line 
e consciencializar o resto”, para quem os relatos que chegaram até ao i não são surpreendentes. 
 



“Acho que é gravíssimo acharmos que podemos comentar a roupa ou o corpo de alguém. Muito menos, um professor que é 
superior aos alunos em termos de hierarquia”, avança, rematando que “acaba por ser um beco sem saída”. “Se alguma coisa 
deste estilo me acontecesse, devia fazer queixa ao professor, mas é ele próprio que o faz. Tem de se começar a dar ações de 
formação tanto aos alunos como aos professores. Para os primeiros estarem mais atentos tanto como quando é com eles como 
com os colegas e saberem que é denunciável. E os segundos têm de se adaptar à sociedade e saberem como comportar-se”, 
sugere indo ao encontro da perspetiva da dirigente académica Daniela Sofia Faria. “Não sei até que ponto não é benéfico afastar 
estas pessoas do ensino para terem ações de formação e acompanhamento para entenderem as repercussões daquilo que 
fizeram. E acho que isto se aplica a todas as profissões”. 
 
“Disse que não era racista, era só uma piada” Em outubro de 2020, várias escolas secundárias e universidades em Lisboa foram 
vandalizadas com mensagens de ódio racistas e xenófobas. Os ataques foram concretizados nas entradas das escolas 
secundárias da Portela e de Sacavém, na Escola Secundária António Damásio, nos Olivais, e ainda na Universidade Católica 
Portuguesa e no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE). “Fora com os pretos! Por uma escola branca” era uma das frases que 
se lia. Apesar de este poder ser visto como um ato isolado por muitos, para Beatriz (nome fictício) é apenas o espelho da 
discriminação racial existente na academia. 
 
“No primeiro dia de aulas entrei na sala, o professor olhou para mim e disse que devia desistir da cadeira porque ia ser muito difícil 
para mim. Era a única aluna negra da turma”, conta, recordando que, posteriormente, “durante um teste, alguém espirrou e ele 
reclamou do barulho. Meio a brincar, disse que queria dar um tiro a quem estava a espirrar. Perguntou se alguém tinha uma arma 
e ninguém respondeu. E ele questionou ‘Ninguém? Será que devia perguntar aos alunos negros?’. Ele riu e disse que não era 
racista, era só uma piada, mas foi o único a rir-se”.  
 
Recorde-se que em abril de 2021 foram divulgados as propostas do Governo no âmbito do Plano Nacional de Combate ao 
Racismo e à Discriminação 2021-2025. O documento, apresentado para consulta pública, está organizado em quatro princípios e 
dez linhas de atuação, com o objetivo de “concretizar o direito à igualdade e à não discriminação, através de uma estratégia de 
atuação nacional que vá para além da proibição e da punição da discriminação racial”. 
 
Por este motivo, no Ensino Superior, o plano prevê códigos de conduta, maior representatividade entre pessoal docente e não 
docente ou dirigente assim como a inclusão nos planos curriculares de estratégias de educação contra o racismo e sobre a 
história e contribuição das pessoas afrodescendentes e ciganas. António de Sousa Pereira, presidente do Conselho de Reitores, 
afirmou que numa altura em que “há notícias de problemas com comunidades específicas e em que temos uma sociedade cada 
vez mais multicultural”, as medidas preconizadas assumem uma importância extrema. 
 
Assediada por funcionário “Faço parte da tuna da minha faculdade e íamos de autocarro para um festival. O funcionário que 
estava a conduzir tentou beijar-me em frente aos meus colegas. Entrei em pânico e comecei a chorar enquanto descarregava os 
instrumentos. Ele estava farto de s e meter comigo e chegou a puxar-me o cabelo”, conta Rita, dando a conhecer o outro lado dos 
abusos que acontecem na academia: o dos funcionários. Este testemunho corrobora os dados que foram divulgados em 
novembro de 2019, no âmbito do estudo Violência Sexual na Academia de Lisboa: Prevalência e Perceção dos Estudantes. Este 
revelou que um em cada três estudantes universitários da região de Lisboa foi vítima, entre 2018 e 2019, de “violência sexual 
física”, mas poucos denunciaram as agressões. 
 
O inquérito contou com a colaboração de 995 estudantes da região de Lisboa, com idades compreendidas entre os 17 e os 30 
anos, e as conclusões foram claras: a esmagadora maioria (93,2%) dos alunos já foi abordado no parque de estacionamento e 
40,8% sentiram medo na paragem de autocarro ou estação de metro. Apenas um quinto dos inquiridos não foi alvo, pelo menos 
uma vez, de comentários ou olhares provocatórios de cariz sexual. Mais de metade (72,2%) já se sentiu incomodado pela forma 
como olharam para si e 65,5% experienciaram, pelo menos uma vez, comentários de natureza sexual.  
 
Na tese de mestrado, Carolina Melo destacou que, para além dos estudantes, “os funcionários das faculdades, podem ser 
considerados grupos vulneráveis, uma vez que, podem estar sujeitos, de uma forma constante, a contacto físico, por alguém que 
é seu superior hierárquico e são obrigados a lidar com estes comportamentos, da forma mais pacata possível, como se nada se 
tivesse passado”, sendo que “nestes casos, as pessoas que são assediadas, podem não ver outra alternativa, senão fazer, o que 
lhes foi exigido, pois a outra pessoa, encontra-se numa posição hierárquica superior à sua”. 
 
No entanto, o relato de Rita mostra-nos que tanto os professores como os funcionários das instituições de Ensino Superior, muitas 
das vezes, se aproveitam da relação de proximidade que têm com os estudantes para levarem a cabo condutas inapropriadas. 
“Agora, tenho medo dele e uma sensação de enjoo sempre que o vejo na faculdade”. 



 
 

 
 

 
 
 
  



 
 
 

 
 
Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão, três dos artistas mais relevantes no mainstream musical em Portugal, criaram um 
hino pop anti-bullying para a nova campanha de Regresso às Aulas, da Staples. Chama-se “#VoltamosJuntos” e tem como foco a 
consciencialização sobre o bullying nas escolas, numa altura em que o novo ano lectivo está prestes a começar. Com letra da 
autoria dos três músicos e produção de Twins, a canção fará parte de uma grande campanha que terá a duração de um mês, nas 
redes sociais, televisão e rádio. 
“#VoltamosJuntos” é uma canção alegre, com uma mensagem otimista por detrás da música, que se espera que perdure além da 
campanha. Estes três artistas de topo irão certamente criar um impacto super positivo, não só junto do público adolescente, o alvo 
da iniciativa, bem como na comunidade em geral e nos seus próprios fãs. Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão 
gravaram, ainda, o vídeo que acompanha a música e que está também disponível em www.regressoasaulasstaples.pt. 
 
O press diz-nos que «o Regresso às Aulas é um momento único para a maioria das crianças e jovens que, após as férias grandes, 
estão ansiosas por voltar a rever os amigos e aprender coisas novas. No entanto, para alguns este pode ser também um momento 
menos bom, já que significa o voltar para um lugar de vergonha e medo. Os 3 artistas, desafiados pela Staples, criaram uma 
música original exclusiva e um videoclip, que contam uma história sobre a importância da amizade e do apoio dos que estão mais 
próximos, em ambiente escolar, num contexto de superação. Nos dias de hoje, a violência física e/ou psicológica entre os mais 
jovens, ou bullying, é uma realidade em todas as escolas, transversal a todos os anos e que afeta diariamente muitos estudantes, 
pelo que urge que todos – alunos, pais e professores – se tornem conscientes dela e mais presentes para quem a enfrenta. Ouvir, 
estar perto, apoiar, pode ser o suficiente para ajudar um amigo, um filho ou um aluno a ultrapassar uma situação negativa (de 
bullying) na escola. 
 
De 19 de agosto a 19 de setembro, a Staples apela assim aos mais jovens a aceder a www.regressoasaulasstaples.pt e a partilhar 
como superaram ou ajudaram a superar uma situação negativa (de bullying) na escola. Para participar basta ter entre 6 e 17 anos 
e submeter uma fatura de compra na Staples desde 19 de agosto de 2021». 
 
Os prémios para as histórias de superação que mais toquem a Staples serão 200 convites duplos para o concerto único e 
exclusivo Staples #VoltamosJuntos, com Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão, a realizar-se no dia 2 de outubro, em 2 
sessões, no Capitólio, em Lisboa. Os 3 cantores vão estar juntos em concerto, com um alinhamento exclusivo, em que irão 
interpretar as suas músicas, bem como o tema “#VoltamosJuntos” que criaram em exclusivo para o Regresso às Aulas da Staples. 
Será um concerto exclusivo para os premiados. 
 
É para a APAV que irão reverter todos os donativos recebidos nas lojas Staples e no site www.staples.pt (contributo de 1€ por 
cliente), entre 19 de agosto e 29 de setembro, aos quais a Staples somará adicionalmente 8000€ de oferta em material de 
escritório, para que esta associação possa continuar a mudar a vida de tantas pessoas, em todo o país. 
 



 
 

 
 
“Na Porta ao Lado” é uma coletânea de telefilmes em parceria com a Associação de Apoio à Vítima (APAV). O primeiro, 
“Esperança”, já pode ser visto na plataforma de streaming da SIC, a OPTO, e conta com Rita Loureiro no papel principal. A atriz 
interpreta Helena, uma violoncelista casada com Mário (Miguel Guilherme), um homem ciumento, obsessivo, controlador e 
manipulador que a obriga a abdicar da carreira. Será o jovem radialista Rodrigo (Cristóvão Campos) quem vai ajudá-la a escapar 
desta “prisão”. “Despertou-me logo interesse porque achei que o guião estava muito bem escrito. E o casting era muito bom. A 
violência doméstica é muitas vezes relacionada com ambientes de classes mais baixas, o que não corresponde à verdade. Talvez 
nestas classes altas seja mais fácil esconder e dissimular o que realmente se passa. Com este filme vamos despertar 
consciências para o facto de nestes ambientes também poder ocorrer este tipo de violência”, afirma a atriz, que  rodou este 
telefilme em maio. Numa altura em que a pandemia levou a um aumento das vítimas de violência doméstica, este trabalho faz 
ainda mais sentido  para Rita Loureiro. “Mais urgente é que se fale e se pense nesta questão. Felizmente, nunca me senti numa 
situação dessas. Penso que seria muito difícil acontecer-me. Nunca lidei com nenhum caso, mas, se tivesse lidado, teria a 
preocupação de tentar comunicar da melhor maneira com a vítima, de forma a conseguir fazê-la compreender e aceitar que não 
precisa estar naquela situação, e que terá o meu apoio e também de profissionais para libertar-se da violência a que está sujeita.” 
Agora é tempo de férias para a atriz: “Sobretudo, descansar e fazer praia”. Em seguida, vamos poder vê-la numa série luso-
espanhola e em mais um telefilme. “Esperança” foi escrito e realizado por Cláudia Clemente e conta com a participação especial 
da cantora Lara Li. 
Cristóvão Campos adorou fazer parte desta produção em que contracenou pela primeira vez com Rita Loureiro. “Espero que não 
tenha sido a última”, diz o ator, acrescentando: “Este é um assunto que nunca é demais ser falado. A televisão dá-lhe maior 
alcance e espero que possa ajudar ainda mais pessoas”. 
O segundo filme (estreia em agosto) chama-se “Amor” e é protagonizado por Cláudia Vieira e Marco d’Almeida. Já a última obra 
de “Na Porta ao Lado”, intitulada “Medo” (na OPTO a partir de setembro), conta com Lúcia Moniz e Renato Godinho nos principais 
papéis. 
 
  



 
 
 

 

Um homem acusado pela ex-companheira de violência doméstica, agressões e ameaças de rapto da filha do casal acabou por ser 
absolvido pelo Tribunal Judicial de Loures. Com base nesta decisão, o Tribunal de Família e Menores decidiu que a filha de 
ambos, de 7 anos, deveria ser entregue ao pai, para que passe tempo com ele, escreve o jornal "Correio da Manhã". Isto apesar 
dos inúmeros episódios de violência relatados pela ex-companheira que deram origem ao processo. Os episódios de violência 
terão começado pouco tempo de depois do nascimento da filha do casal e evoluíram de insultos para agressões mais graves. A 
mulher terá tentado pôr fim à relação em 2018, mas a decisão não foi aceite pelo homem. Terão existido situações de violência, 
bem como as ameaças de que raptaria a filha menor. O último episódio relatado pela vítima foi de que o companheiro terá enviado 
uma caixa com fotos da filha de 7 anos e duas facas no interior. Todas as situações de violência foram relatadas ao Ministério 
Público aquando o início do processo e durante o período em que decorria a decisão sobre a regulação do poder parental da filha 
de ambos. A vítima recorreu à Associação Portuguesa de Apoio à Vitima (APAV), à PSP, ao Espaço Vida e está com o sistema de 
teleassistência ativado há três anos. De acordo com todas as entidades, a mãe e a menor vivem em situação de risco com 
consequências imprevisíveis. Tudo isto levanta muitas dúvidas e preocupações relacionadas com a decisão agora tomada pelos 
tribunais que permite que o homem esteja regularmente com a filha. 



 
 

 

 
 

No âmbito do projeto HALT (Halting Harassment and Abuse in Sports using Learning Technologies), financiado pelo programa 
Erasmus+ da Comissão Europeia, o Sindicato dos Jogadores promove na próxima quinta-feira, 12 de agosto, um webinar sobre 
assédio e abuso no futebol. 

O evento online inicia-se às 18 horas, com a sessão de abertura a cargo do presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim 
Evangelista. Seguir-se-á uma apresentação de alguns resultados deste projeto HALT, por parte de João Oliveira, responsável 
jurídico do Sindicato. 

Pelas 18h30, terá início a mesa-redonda sobre os desafios e estratégias no combate ao assédio, com a participação de quatro 
oradores: Carla Ferreira (gestora técnica da rede CARE – apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual, da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV), Miguel Nery (psicólogo clínico e docente da Universidade Europeia), Gonçalo Santos 
(jogador profissional de futebol) e Rita Fontemanha (jogadora do Sporting CP). 

 



O projeto HALT foca-se essencialmente na sensibilização e prevenção do assédio e abuso no desporto, através da criação e 
exploração de um conjunto de metodologias de aprendizagem (jogos digitais, material divulgativo, media audiovisuais, criação de 
uma comunidade de prática online, etc.) desenvolvidas por académicos (AUTH, UEC) e promovidas por uma rede de 
organizações desportivas como federações (EGO, EUSA) e entidades representativas de atletas (SJPF, AJFSF). 
Segundo comunicação do Sindicato, o tema do assédio e abuso no desporto tem estado na ordem do dia e este projeto assenta, 
essencialmente, na desconstrução do problema através de meios interativos à disposição dos atletas. 
O webinar “Assédio e Abuso no Futebol” será transmitido via zoom e na página oficial do Facebook do Sindicato dos Jogadores. A 
inscrição no webinar deve ser feita AQUI. 
 
 
  



 
 

 
 
Na Porta ao Lado é uma trilogia de filmes sobre violência doméstica, lançado pela OPTO, plataforma de streaming da SIC, em 
conjunto com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Amor, a segunda destas longas-metragens, é um retrato de 
como, sem darmos conta, a agressão pode surgir de onde menos se espera. A história de Marta (Cláudia Vieira) e Jorge (Marco 
d’Almeida) são um casal apaixonado, de classe média, em que a esposa trabalha em tradução, a partir de casa, e o marido passa 
muito tempo fora, com um trabalho que o obriga a viajar regularmente e a ficar longos períodos afastado da família. Em março de 
2020, quando a pandemia estala em Portugal, este homem é enclausurado e liberta o pior que tem em si e que, na verdade, já lá 
estava. 
 
Impedido de trabalhar, e confrontado com o facto de ter passado a ser a mulher a ficar com essa responsabilidade, começam a 
sobressair traços tóxicos de controlo, procurando subjugar Marta através da humilhação, da subjugação e mesmo do 
confinamento forçado. 



 
 
Os 54 minutos de filme são um bom alerta, pedagógico e claro, sobre o facto de a violência doméstica poder surgir em qualquer 
casa. Mais do que isso, um lembrete sobre os engenhos psicológicos que os agressores criam para tirar qualquer espaço de 
manobra às vítimas, culpabilizando-as e isolando-as, por vezes até enganando as outras pessoas, permitindo que estas fiquem 
contra quem é agredido. 
 
Marco d’Almeida tem uma interpretação tão notável como assustadora, em que dá vida a um protagonista impulsivo, agressivo, 
com traços que evidenciam a sua obsessão com o controlo dos outros e com a submissão de todos os contextos àquela que é a 
sua vontade e a sua forma de ver as coisas, chegando mesmo a maltratar o próprio filho, que antes disso já era também vítima 
também da violência exercida contra a mãe. 
 



 
 
Neste telefilme, com realização de Rita Nunes, sobressai uma sensação de agonia, claustrofobia até. Na Porta ao Lado: Amor 
impele-nos a, quando terminamos, sair para respirar fundo. Aqueles vizinhos podiam ser os nossos e, em sinal de alerta, não 
devemos deixar que possa ser tarde demais. 
 
Por amor não se ataca, não se prende, não se vigia. Isso não é amor, é violência. 
 
Contactos que podes usar caso queiras denunciar: 
Linha Nacional de Emergência Social (LNES) – 144 
Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica – 800 202 148 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) – 116 006 
UMAR – 21 886 70 96 
Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica – 21 312 13 04 
Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres: 
– 21 798 30 00 (Lisboa) 
– 22 207 43 70 (Porto) 
 
Associação de Mulheres Contra a Violência – 21 380 21 60 
Associação Portuguesa de Mulheres Juristas – 21 759 44 99 
Fundação Byssaia Barreto (Coimbra) – 239 83 20 73 



 
 
 

 
 

 
 
Quando o filme começa, já sabemos o que nos espera. E não nos resta outra opção que não passe por ver, impotentes, a 
violência camuflada por trivialidades a subir de tom e deixando marcas. Umas, físicas. Outras, psicológicas. Em "Amor", a 
segunda produção da trilogia "Na Porta ao Lado", feita com o apoio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e com 
estreia marcada para este sábado, 21 de agosto, na OPTO SIC, o casal composto por Marta (Cláudia Vieira) e Jorge (Marco 
D'Almeida) beneficia de uma fase de lua de mel de cada vez que Jorge, cujo trabalho o obriga a estar fora durante vários dias, 
regressa a casa. 
 
No regresso, as saudades matam-se na cama com a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, Jorge terá de se ausentar 
novamente. O ciclo repete-se até que a pandemia põe um travão à normalidade institucionalizada. 
 
Marta, uma tradutora, depressa se apercebe de que o homem com quem casou, agora sem trabalho e confinado, se tornou 
violento. As agressões que este lhe vai desferindo vão-se banalizando e, no meio dos dois, está uma criança de 10 anos obrigada 
a crescer com a imagem do pai a bater na mãe numa base diária. 
 
Para preparar a personagem, Cláudia Vieira serviu-se de um contacto indireto com algumas sobreviventes de violência doméstica. 
"A produtora [Santa Rita Filmes] e a realizadora [Rita Nunes] ouviram alguns relatos através da APAV que, depois, me foram 
transmitidos para chegar a esta personagem", conta-nos. 
"Da segunda vez que se dá um estalo, já não há um pedido de desculpa". 
 
Nesses relatos, recorda, era possível perceber-se como a situação foi evoluindo entre portas, "quais foram os primeiros sinais e 
quais eram as três emoções principais sempre presentes em qualquer sobrevivente de violência doméstica". A atriz sabe-as de 
memória: amor, esperança e medo. Sempre o medo. 
Mas há mais traços comuns em cada relato que Vieira leu, estudou e tentou transportar para a ficção. 
 
"Há uma sensação de manipulação que não é inicialmente detetada. As vítimas sentem-se isoladas e a violência, física e 
psicológica, passa também a fazer parte daquele casal. A partir do momento em que há uma primeira agressão física, fica 
banalizada. Da segunda vez que se dá um estalo, já não há um pedido de desculpa porque só a primeira vez é que é 
surpreendente e chocante. Depois disso, quase que passa a ser um dado adquirido", lamenta. 
 



 
 
"Representar estas cenas e sentir a dor foi um murro no estômago no momento das filmagens. Mexeu muito com a minha energia 
porque há, de facto, quem esteja, na porta ao lado, a passar por isto sem nós suspeitarmos." 
 
Afinal, continua, "há casais que aparentam ter uma dinâmica saudável", mas que, na verdade, "é doentia, manipulável e altamente 
agressiva". "Percebi como esta dinâmica leva alguém a ficar sem capacidade de raciocínio e de agência [para denunciar o 
agressor ou fugir], porque a culpa e a vergonha também são sentimentos muito presentes", enumera. 
 

 
 
O único propósito da ficção, seja ela nacional ou internacional, é o de entreter e é para isso, aliás, que é feita e financiada. No 
entanto, diz Cláudia Vieira, também é importante que preste algum "serviço público", coisa que esta trilogia de filmes tenta fazer. 
 
A ficção tem que entreter, mas pode abraçar causas 
Afinal, explica, a "ficção representa a vida", quer "seja através de uma parte imaginativa ou da representação do dia a dia". Logo, 
e porque a violência doméstica continua a matar em Portugal, "e é uma realidade em muitas casas", a ficção "deve ter esse dever 
de servir como chamada de atenção". 
 
"Nestes filmes, a mensagem é essa: a da importância de agirmos se sentirmos que algo não está bem dentro de um casal porque 
pode haver, entre portas, uma incapacidade de agir. Se as pessoas virem estes filmes, talvez se apercebam de que, se calhar, já 
ouviram gritos na porta ao lado." 
 
Sobre se a ficção nacional tem receio de abraçar causas, a atriz sugere outra explicação. 
 
"Talvez esteja mais presente o objetivo de entreter e servir a sua característica principal. E, regra geral, não queremos ser 
entretidos com coisas agressivas. Mas às vezes esse abrir de olhos, esse acordar para uma realidade e abraçar uma causa, é 
fundamental, e a ficção deve muito ter esse papel", diz. 
 



 
 
Filmado na última semana de maio, ao longo de nove dias e "em contrarrelógio", Cláudia Vieira recorda a tensão palpável em 
estúdio mesmo quando as câmaras já não estavam ligadas. "Foi das personagens que mais dificuldades tive em deixar assim que 
havia um corte", explica, porque as cenas de violência "levavam a um desespero". 
"Senti-me triste durante alguns dias e mexeu muito com a minha energia. Sempre fui muito comunicadora com a equipa e se é 
verdade que, inicialmente, durante os ensaios, achei interessante estar mais no meu canto para chegar àquela personagem, ao 
final do segundo dia s queria ao máximo sair daquele sentimento de vazio angustiante." 
 
"Fui a uma zona escura em mim para dar verdade a esta personagem. A uma zona negra. Fiquei muito ansiosa porque o medo 
era palpável. Uma vítima de violência doméstica tem um medo constante e é isso que a faz ficar refém. O medo paralisa." 
Em 2019, Cláudia Vieira, fazendo uma retrospetiva sobre a sua carreira até então, dizia que "às vezes, o público não nos 
[referindo-se aos atores] critica diretamente, mas nós sabemos quando passamos por uma cena de uma forma mais superficial", 
acrescentando ter-se posto em causa por diversas vezes, em entrevista à revista "Máxima". 
Cerca de dois anos depois, a sensação reforçou-se quando confrontada com a ideia de dar corpo à personagem neste filme. 
"Sempre que iniciamos uma cena que sabemos ter um determinado grau de densidade, pomos em causa se vamos conseguir ou 
não. É sempre uma incerteza porque não depende só de nós", explica à MAGG. 
 
"Já fiz cenas em que senti não ter chegado onde queria chegar, e saí frustrada nesse dia de trabalho, mas quando as vi estavam 
incríveis. Mas também aconteceu o contrário. É sempre relativo, mas a dúvida é gigante. Eu própria não sei. Senti que, neste 
filme, fui a zonas negras e duras, mas não sei se aquilo era exatamente aquilo que tínhamos pensado em fazer. Há sempre esta 
dúvida, mesmo depois de estar feito", diz. 
 
Apresentadora e atriz: intercalando os dois registos 
"Amor", o segundo desta trilogia de filmes, é o primeiro projeto de ficção de Cláudia Vieira desde 2018, altura em que esteve no ar 
através da novela "Alma e Coração", da SIC. 
 
A sua carreira, no entanto, tem vindo a ser intercalada com a apresentação de formatos tão diferentes como "Ídolos" (entre 2009 e 
2012) ou, mais recentemente, "Regresso ao Futuro", que apresentou com João Manzarra. A atriz teve ainda passagens pontuais 
por "Casa Feliz" e "Estamos em Casa". 
Sobre se a ideia será regressar à ficção a tempo inteiro ou continuar a balançar entre os dois registos, Cláudia Vieira admite o 
prazer e o privilégio de poder continuar a alternar. "A apresentação tem um efeito muito interessante em mim porque, aí, somos 
nós a sermos nós próprios. Gosto muito do contacto com a apresentação, mas talvez seja desinteressante, para um ator, ter tanta 
proximidade com público que a apresentação promove", diz. 
 
É que para um ator, continua, "como veste várias capas e tem esse lado enigmático e de construção", talvez lhe interesse não 
mostrar-se tal como é ao público que o segue. Esse distanciamento, no entanto, é cada vez mais reduzido devido ao impacto e à 
adesão às redes sociais. 
 
"É um prazer poder ir alternando entre a apresentação e a ficção e tenho muito a evoluir e coisas novas para fazer em registos 
diferentes. Ir alternando agrada-me bastante, mas talvez não seja interessante para a Cláudia atriz. Mas para mim, pessoalmente, 
é muito bom." 



 
 

 
 
Depois de “Esperança”, a trilogia “Na Porta ao Lado” prossegue com “Amor”. Trata-se de um novo telefilme para ver na Opto, a 
plataforma de streaming da SIC, centrado no tema da violência doméstica em diferentes classes sociais e contextos. O projeto 
conta com o apoio da APAV. 
 
O segundo capítulo desta produção estreou a 21 de agosto. Foi realizado por Rita Nunes, escrito por Filipa Martins e tem no 
elenco nomes como Cláudia Vieira, Marco D’Almeida, Cleia Almeida e Mafalda Jara. Todos estes telefilmes foram escritos e 
realizados por mulheres. 
 
Cláudia Vieira interpreta Marta, uma tradutora casada, mãe de um rapaz de dez anos. Em pleno confinamento, sem trabalho e 
num ambiente de tensão claustrofóbica, o seu marido começa a descarregar em si todas as frustrações — numa escalada de 
violência física e psicológica que vai colocar tudo em causa. 
 
Além disso, a atriz faz parte do elenco da nova série que a SIC está a preparar para a Opto, “A Lista”. Leia a entrevista da NiT 
sobre estes projetos e a faceta de apresentadora de Cláudia Vieira. 
 
O que é que a atraiu quando lhe explicaram que filme era este? De que é que gostou mais? 
Sem dúvida nenhuma que o tema. É um tema que acaba por ser quase uma responsabilidade social de nós, mulheres, 
independentemente de atrizes ou não, tentarmos dar um grito umas pelas outras — acontece de forma geral com o ser humano, 
mas quem sofre mais de violência doméstica são sem dúvida as mulheres. E a forma como me contaram como queriam fazer — 
vários telefilmes, situações, origens, estilos de casais, classes sociais diferentes… Achei que era interessante porque isto é 
transversal. Vai desde pobre a ricos e há todo o tipo de violência, desde física a psicológica, e no caso específico do meu telefilme 
baseava-se na alteração de rotina de um casal, que até então se dava muito bem, e o facto de estarem presos em casa de 
quarentena. Mais atual era impossível e retratava uma história de violência doméstica que infelizmente sabe-se que foram muitos 
os casos, aumentaram drasticamente. Todo este tema interessou-me bastante e acho que era um dever para mim enquanto 
mulher e atriz. E passar a mensagem da importância da porta ao lado.  
 
Que é o conceito central desta trilogia? 
Nestas histórias há sempre alguém que se apercebe do que se está a passar. Nós temos muito aquele ditado português de “entre 
marido e mulher não se mete a colher”, mas não é bem assim. Porque não se pode ignorar: muitas vezes as vítimas estão 
completamente impotentes. O convite foi feito através da Patrícia Sequeira, uma pessoa que estimo muito e com quem adoro 
trabalhar, e a forma como ela me falou neste projeto foi de “temos esta obrigação, este dever”. A ideia era serem mais telefilmes, 
não sei se vão avançar com mais. Neste momento são três e foram feitos em tempo recorde. Foi de uma entrega e violência muito 
grande, acabar um dia de gravações com um grande murro no estômago e com uma sensação de desespero. É desesperante 
imaginar que há pessoas que passam por estas situações e que estão presas nas suas próprias casas e emoções, acreditando 



que tudo pode ser diferente no dia seguinte. Porque existe um sentimento que é o amor, que é um bocado o subtexto deste 
telefilme, porque o amor está lá e existe entre ambos.  
 
E muitas vezes são situações mais complexas do que podemos imaginar quando estamos de fora. 
Exatamente, e é um impacto tão grande, física e psicologicamente, que afeta completamente a estrutura de uma pessoa. Não sei 
como é que alguém que é vítima, como a minha personagem foi, consegue no dia a seguir acordar e ir trabalhar de uma forma 
normal. Porque é ficar sem chão de repente, ficar com o coração esmagado, apertado e uma sensação de realmente querer ver-
se livre daquilo… mas não é ver-se livre do marido, porque existe um sentimento muito grande. No caso deste telefilme, o facto de 
se passar em quarentena e ter havido uma alteração neste casal… Ele era um pai distante, um marido ausente, pela profissão. 
Quando estava em casa era tudo absolutamente maravilhoso, ele estava desejoso de estar junto da família, de compensar a 
mulher e o filho com tudo o que podia. Por mais que ele tivesse um temperamento um pouco intempestivo, não era com eles. E 
transformou-se completamente com a quarentena. E acho que isso foi sentido em muitas casas e em muitas pessoas. 
 

 
 
O primeiro filme centrava-se numa classe social alta, num casal sem filhos. Neste caso trata-se de uma família de classe 
média? 
Sim, a Marta é tradutora, na verdade a quarentena não veio alterar muito a vida dela, porque ela já trabalhava muito a partir de 
casa. Têm um filho com dez anos, o Miguel, e estar em casa numa fase inicial torna-se complicado — porque ela tem de o 
entreter e tentar dinamizar ao máximo o dia daquela criança. Mas eles têm uma cumplicidade muito grande e tudo funcionava. O 
marido, Jorge, era segurança e passava temporadas fora. E o facto de, de repente, ficar em casa, havia uma revolta gigante que 
se foi apoderando dele, e depois há uma diferença a nível de cultura, de gostos, de inteligência de um para o outro e ele sentiu-se 
menorizado. Sentiu raiva de ela estar a trabalhar, de conseguir ganhar dinheiro, e foi-lhe quase roubando as capacidades. O facto 
de ela estar a fazer chamadas era suficiente para ele ficar desconfiado. E ele aos poucos e poucos queria isolá-la e afastá-la de 
tudo e todos. Ao ponto de a trancar em casa. Ao ponto de não permitir que ela fosse à rua pôr o lixo. E ela foi tomando essa 
consciência, do que é que se estava a passar, e como mulher inteligente — e até independente — que sempre se sentiu, 
percebeu que naquele momento tinha que fugir porque as coisas estavam a ganhar proporções. E foi nessa tentativa de fuga 
que… 
 
As coisas correram mal? 
Exatamente [risos], não posso dizer mais. 
 
Apesar de ter sido uma rodagem curta, fez alguma preparação específica para o papel? Inspirou-se nalguma coisa para 
interpretar esta vítima? 
Na altura recebi indicações da Rita Nunes de algumas reuniões. Tivemos contacto com alguns testemunhos de várias vítimas que 
estão na APAV, relatos de mulheres, e baseámo-nos nesses relatos. E houve também um livro que tinha muitos relatos de vítimas 
que me foi aconselhado. E foi essa a preparação que fiz para construir a personagem. 
 
Embora seja quase uma responsabilidade social, como estava a dizer, é difícil para um ator — para uma atriz, neste caso 
— fazer este tipo de papel? 
É, porque se mergulha um bocadinho num buraco. Vai-se a zonas de um medo que por mais que saibamos que estamos a 
representar, só o facto de sabermos que isto existe em várias casas e que se calhar é na nossa porta ao lado… é muito 
avassalador e perturbador. Por isso é difícil.  
 
As cenas mais violentas são as mais desafiantes de gravar? Ou, na verdade, não? 
Teve um bocadinho de tudo. Havia cenas que nem eram de agressão física, mas de se sentir controlada e vigiada e presa que 
eram muito difíceis, porque eram de repente um confronto com uma realidade que estava a acontecer na casa dela. Ou seja, 
sentia-se presa, rodava a maçaneta da porta e estava trancada. Ela sentia que ele a estava a manipular, que estava louco e que a 
estava a levar à loucura. Essas cenas às vezes são onde se tem mais dificuldade. Porque é representar estas emoções todas, o 
medo, o pânico, o confronto com a situação, e não há uma contracena. É viajar um bocadinho sozinha e essas cenas são 
extremamente difíceis. 
 



 
 
Também vai participar na nova série da Opto, “A Lista”. Que papel vai fazer? 
Ela é uma advogada, com um escritório onde está a estagiar uma das personagens que faz parte do grupo mais jovem de 
protagonistas. Depois fico envolvida nos casos que elas próprias fazem uma investigação e uma busca de informação e um 
defender uma pessoa que é culpada. Então estou completamente dentro do caso, mas não fazendo parte do grupo dos jovens da 
lista.  
 
Mas ainda assim é uma personagem relevante? 
É uma personagem de elenco fixo — que é muito pequenino. Somos só 11 atores. A história está completamente focada no grupo 
de amigos, mas sim, sem ser a minha personagem, há só mais uma ou duas que têm esse ênfase também. 
 
Tem mais projetos de ficção em vista? 
Não, para já não. Acabei de entrar neste e é a este que estou dedicada. 
 
A Cláudia também tem explorado a sua faceta enquanto apresentadora ao longo dos últimos anos. É algo que se vê a 
fazer cada vez mais? Ou gosta de ir equilibrando as duas coisas, a apresentação e a representação? 
Ultimamente tenho feito mais apresentação de programas, com “O Noivo é que Sabe”, depois o “Regresso ao Futuro”, depois fiz a 
substituição na “Casa Feliz”. E tenho tido cada vez mais contacto com a apresentação e gosto imenso e sinto que tenho muito que 
aprender, porque, no fundo, a estaleca que se ganha nos diretos, e cada programa tem o seu enquadramento, características 
diferentes, é muito interessante e gosto mesmo muito. É ser eu na minha pele. Mas eu gosto muito de representar. Gosto muito 
deste equilíbrio, mas não acho que seja interessante para mim enquanto atriz, porque me exponho muito — eu, Cláudia — ao 
conduzir um programa. E esse lado torna-se desinteressante, porque acho que há um lado enigmático dos atores que é muito 
bom que seja mantido para que cada personagem ganhe a sua credibilidade. Que não se sinta que está ali um bocadinho da 
pessoa — e há sempre um bocadinho de nós, por mais diferente que ela seja não deixa de ser o nosso corpo a dar-lhe vida. Acho 
que é uma coisa que joga contra mim. Mas por outro lado tenho tanto prazer em conduzir um programa e me dedicar a esta área, 
e gosto tanto de representar, que não estou com vontade alguma de abdicar de uma das duas. Portanto, vou tentando pôr a coisa 
mais equilibrada possível, não estando muito tempo afastada de nenhuma delas — porque acho que não vai ser benéfico para 
mim. Quero muito fazer isto de forma alternada. 
 
Apesar de ser uma desvantagem, o facto de serem dois métodos de trabalho tão diferentes… 
É revigorante. Tem aqui algo de pessoal e profissional de muito desafiante, que me leva a experienciar coisas muito distintas. A 
área da representação de uma forma geral já tem esse lado porque estamos sempre a construir personagens diferentes — a não 
ser que estejamos muito focados em novelas e aí realmente às vezes é muito tempo a fazer a mesma personagem. O facto de 
estar agora a fazer esta série, de ter feito o telefilme, vai-nos dando oportunidade de fazer personagens muito diferentes. Mas sem 
dúvida que é refrescante estar nestas duas frentes. 
 
E é um caminho que pode haver até para outras pessoas de ser possível fazer carreira nas duas áreas. 
Eu acho que cada vez mais os próprios canais estão a apostar nas caras do canal, pelos atores ou apresentadores que têm, a 
levá-los a experienciar coisas diferentes e que se calhar não se imaginavam a fazer. Eu quando há uns bons anos fui desafiada 
para fazer o “Ídolos”, o meu pensamento foi de imediato: nem pensar, eu não estou minimamente preparada. Mas depois, ao 
mesmo tempo, tive consciência do desafio incrível que era conduzir um programa como aquele e não quis fechar a porta a essa 
experiência, mas consciente de que não estava preparada para o fazer. Não tinha a capacidade que exigia um direto, o lidar com 
pessoas em busca dos seus sonhos e com algum grau de nervosismo, mas foi a melhor coisa que fiz. Foi um ano absolutamente 
incrível da minha vida em que pensava: isto é viciante [risos]. Porque os diretos têm muito essa adrenalina. 
 
Leia também a entrevista da NiT a Miguel Guilherme, que interpreta o agressor no primeiro filme da trilogia “Na Porta ao Lado”. 
 



 
 

 
 
"O facto de haver alguma relação afetiva, ou outra, não desvaloriza, de forma alguma, a natureza de violação", diz à MAGG o 
advogado António Garcia Pereira. Esta segunda-feira, 30 de agosto, Rúben Semedo, o central português e atual jogador do 
Olympiacos, foi detido por suspeitas de violação a uma jovem de 17 anos que chegou a ser descrita, pela News 24/7, como sua 
namorada. 
 
Apesar de não ter ficado provado que o jogador e a jovem mantinham uma relação, e inclusive já ter sido dito que não se 
conheciam anteriormente, a notícia desta segunda-feira gerou vários comentários nas redes sociais. "Se era namorada, porque 
dizem que foi violada?" ou "mas se era namorada (...) com 17 anos já deve é ter a escola toda", foram apenas alguns exemplos. 
Daniel Cotrim, psicólogo e responsável pela área da violência de género na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 
explica à MAGG que falta na sociedade a necessidade de compreensão daquilo que é o consentimento em relações sexuais entre 
casais ou pessoas desconhecidas. "Quando uma pessoa não quer, a outra não faz e não avança. O consentimento não tem de 
ser um sim claro ou um não claro. Ou seja, falta perceber que a ausência desse não ou desse sim não pode passar por um talvez. 
Tudo tem que ver com o outro estar atento aos sinais da pessoa com quem se encontra." 
 
Como responsável por este tipo de casos na APAV, Daniel Cotrim assume que tudo o que tem que ver com a violência sexual no 
âmbito das relações de intimidade, como o namoro, não é um tema ou um género de denúncia que surja no imediato. 
"Normalmente, aquilo que nos chega primeiro é a violência mais emocional, física e psicológica e só depois, porque é preciso 
ganhar confiança e empatia com os técnicos, se fala das questões de violência sexual", diz. 
 
"A pressão de pares leva a que as relações sexuais aconteçam e sejam, muitas vezes, marcadas pela própria violência" 
Daniel Cotrim frisa que há ainda por parte dos jovens uma ideia, que também as pessoas mais velhas têm, de que as relações 
sexuais fazem obrigatoriamente parte do relacionamento. "Claro que fazem parte, mas aquela ideia de que têm de ter relações, 
porque senão o namoro acaba ou porque senão deixam de ser iguais ao resto dos colegas ou dos pares, está errada. A própria 
pressão de pares leva muitas vezes a que as relações sexuais aconteçam e sejam muitas vezes marcadas pela própria violência." 
 
Segundo António Garcia Pereira, advogado e um dos impulsionadores da petição para a conversão do crime de violação em crime 
público, são ainda muitos os que tentam "desculpar" uma violação pela possível relação que o agressor tem com a vítima, 
incluindo juízes. Mas o especialista frisa que, em termos legais, a situação é, ou deveria ser sempre, julgada da mesma forma. 
 
Em causa está o crime de violação nos termos do Artigo 164.º do Código Penal. "Quem, por meio de violência, ameaça grave, ou 
depois de, para esse fim, a ter tornado inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir, constranger outra pessoa: sofrer ou a 
praticar, consigo ou com outrem, cópula, coito anal ou coito oral; ou  sofrer introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou 
objetos; é punido com pena de prisão de três a dez anos", diz a lei portuguesa. 
 
Ainda assim, e apesar de o artigo ser aplicado a qualquer tipo de violação, António Garcia Pereira assume que há uma 
jurisprudência criminal que tem vindo a ser alterada, mas ainda tende a "desculpabilizar ou a tratar de forma menos severa este 
tipo de realidades". O advogado aponta como exemplo um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de há cerca de 30 anos, que 
se mostrava "compreensivo" para com o ato de violação de duas cidadãs estrangeiras pelo facto de se passearem de calções "em 
plena coutada do macho ibérico". 
 
"Esta expressão, que está muito por trás daquela lastimável teoria do 'elas estavam a pedi-las', consta num acórdão do Tribunal 
de Justiça no final dos anos 80, mas, depois disso, temos muitos casos mais recentes, como é o subscrito pelo presidente da 
associação sindical dos juízes, onde se procura justificar a violência sexual sobre uma mulher que estava inconsciente pela bebida 
num bar em Gaia e que foi violada por dois funcionários, por exemplo", diz à MAGG António Garcia Pereira. 
 
"Se a mulher diz não, tudo o que passe para além disso representa a prática do crime de violação" 
Segundo o especialista, há ainda "uma grande tendência para procurar atenuar, senão justificar, os atos desta natureza com base 
no comportamento da vítima". 
 
"Porque estava vestida de uma determinada forma ou porque seduziu de uma determinada maneira, além de que essa teoria tem 
ainda por trás o pressuposto de que os homens são umas bestas e não conseguem controlar os seus instintos e que, a partir de 
um determinado momento, tudo se justifica. A verdade é que se a mulher diz não, tudo o que passe para além disso representa, a 
meu ver, a prática do crime de violação", afirma António Garcia Pereira. 
 
Daniel Cotrim, da APAV, explica que é este julgamento por parte da sociedade que faz com que, muitas vezes, as vítimas não 
tenham coragem de denunciar os agressores. "Uma agressão sexual colide sempre com as nossas questões mais íntimas. A 



sexualidade faz parte do nosso nível mais íntimo e expô-lo é, muitas vezes, complicado. Depois é também pela vergonha do que 
os outros vão achar e dizer, sobretudo quando se trata de uma rapariga." 
 
Para que menos situações destas se verifiquem, Daniel defende que é preciso trabalhar, principalmente com os mais jovens, as 
questões de inter-relações pessoais positivas e o saber dizer que não. "O 'não' nem só nestas situações, mas também em relação 
às drogas ou outros comportamentos desviantes. Acho que há a fazer um trabalho grande de prevenção de violência". 
 
Advogado defende a conversão do crime de violação em crime público 
António Garcia Pereira defende ainda que falta converter o crime de violação em crime público para poupar as vítimas de todo um 
processo doloroso ao qual ainda são sujeitas. Para isso, alerta para a importância da petição, que conta já com mais de 83 mil 
assinaturas,  subscrita pelo próprio, por Francisca Meleças De Magalhães Barros, Isabel Aguiar Branco, Manuela Eanes, Dulce 
Rocha e Rui Carlos Pereira. 
 
"É preciso que o desencadeamento do procedimento criminal não esteja dependente da iniciativa exclusiva da queixa da vítima, 
porque nós sabemos perfeitamente que esta se encontra em situação de grande constrangimento psicológico, social, físico, e, por 
vezes, até financeiro. Isso conduz a que, não sendo um crime público, tal e qual como se passava antigamente com o crime de 
violência doméstica, as pessoas não apresentem a queixa ou a desistência da queixa acabe por fazer com que não haja 
procedimento criminal." 
 
Além disso, o especialista considera ainda que falta preparar melhor o sistema para apoiar a vítima. "Ainda hoje, nem sempre as 
vítimas deste tipo de crime são bem tratadas pelas autoridade policiais e judiciários. Além disso, por outro lado, um processo 
deste tipo significa que a  vítima terá de reviver uma situação profundamente traumática o que leva, muitas vezes, a questionar 
sobre se valerá a pena tornar a reviver esse trauma". 
 
Segundo o advogado, na maioria das vezes, as pessoas nem apresentam queixa porque sabem por que situações vão ter de 
passar. "Se a violação for praticada por alguém com quem há um relacionamento quotidiano, mais ainda". Contudo, alerta para 
que "o facto de existir alguma relação afetiva não desvaloriza a natureza de violação, de forma alguma, se o parceiro forçar 'por 
meio de violência, ameaça grave, ou depois de, para esse fim, a ter tornado inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir' 
ao ato sexual." 
 
Daniel Cotrim explica também que o esquecimento deste tipo de casos não está relacionado com o facto de ser difícil comprovar 
que existiu uma violação no namoro, mas sim com o facto de o sistema não estar organizado para trabalhar com as vítimas de 
violação da melhor forma. 
 
"Quando nos forçam a falar 50 vezes sobre a mesma coisa ou quando os exames médico-legais podem demorar muito tempo, 
tudo isto são, muitas vezes, obstáculos a que as vítimas queiram falar", refere. Para contrair este medo, Daniel Cotrim reforça que 
uma pessoa que seja vítima de uma violação, no âmbito no namoro, pode também ligar para 116006 da APAV. "O que vamos 
fazer, por um lado, é avaliar o grau de risco em que a pessoa se encontra, isto tudo debaixo do consentimento da própria vítima, 
articular com outras entidades, e prestar apoio psicológico e jurídico", remata. 



 
 

 
 
A Staples acaba de lançar uma das mais aguardadas campanhas anuais, o Regresso às Aulas, que este ano decorre até 29 de 
setembro. Sob o lema “Este Ano #VoltamosJuntos”, quer chamar a atenção para a violência na escola ou bullying. 
 
Para tal, Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão juntaram-se à marca, através da Universal Music, com o objetivo de 
passar a todos os alunos uma mensagem de superação, confiança, amizade e afeto. 
 
A Staples e os três artistas criaram uma música original exclusiva e um videoclipe, que contam uma história sobre a importância 
da amizade e do apoio dos que estão mais próximos, em ambiente escolar, num contexto de superação. 
 
Nos dias de hoje, a violência física e/ou psicológica entre os mais jovens, ou bullying, é uma realidade em todas as escolas, 
transversal a todos os anos e que afeta diariamente muitos estudantes. De 19 de agosto a 19 de setembro, a Staples apela, 
assim, aos mais jovens a aceder a www.regressoasaulasstaples.pt e a partilhar como superaram ou ajudaram a superar uma 
situação negativa na escola. Para participar, basta ter entre seis e 17 anos e submeter uma fatura de compra na Staples desde 19 
de agosto de 2021. 



 
Concerto exclusivo 
Os prémios para as histórias de superação que mais toquem a Staples serão 200 convites duplos para o concerto exclusivo 
Staples #VoltamosJuntos, com Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão, a realizar-se no dia 2 de outubro, em duas sessões 
no Capitólio, em Lisboa. 
 
Os três artistas vão estar juntos em concerto, com alinhamento próprio, onde irão interpretar as suas músicas, bem como o tema 
“Voltamos Juntos” que criaram em exclusivo para o regresso às aulas da Staples. Será um concerto à porta fechada, em exclusivo 
para os premiados. 
 
A área de Branded Content da SIC, media partner escolhido para esta campanha, é responsável pelo desenvolvimento de toda a 
campanha que inclui a participação de rostos do canal como Júlia Pinheiro, Cláudia Vieira, Jorge Corrula, Ângelo Rodrigues, João 
Paulo Sousa, Júlia Palha, Joana Aguiar, Igor Regala e Margarida Serrano. 
 
Parceria com a APAV 
“Na Staples, acreditamos que é preciso mais positivismo no mundo e, por isso, este ano, queremos ouvir histórias felizes, de 
superação, de quem já passou por uma situação negativa na escola e conseguiu superar e seguir em frente ou de quem já viveu 
de perto, defendeu um amigo ou aluno e esteve ao seu lado quando passou por isso”, afirma João Paulo Peixoto, diretor geral da 
Staples. 
 
Mais do que trazer o tema para a ordem do dia, a Staples quer ir mais longe e dar ferramentas para ajudar alunos, pais e 
professores a saber identificar, ajudar e enfrentar o bullying. Desta forma, desenvolveu também uma parceria com a APAV – 
Associação de Apoio à Vítima e, durante todo o regresso às aulas, em www.regressoasaulasstaples.pt, vai disponibilizar 
conteúdos relevantes sobre violência na escola, direcionados a pais, professores, crianças e jovens. Aqui, pode-se encontrar 
informação e dicas que vão desde como abordar o tema numa conversa, a como pedir ajuda ou saber identificar situações de 
bullying, entre outros. “A APAV para Jovens é um parceiro muito relevante, que contribuiu com o conhecimento e sensibilidade de 
quem vive de perto estas situações e de quem conhece os seus sinais. Poder ajudar esta causa e os seus projetos junto das 
escolas em todo o país é muito gratificante para a Staples”, acrescenta João Paulo Peixoto. 
 
É para a APAV que irão reverter todos os donativos recebidos nas lojas Staples e no site www.staples.pt  (contributo de um euro 
por cliente), entre 19 de agosto e 29 de setembro, aos quais a Staples somará adicionalmente oito mil euros de oferta em material 
de escritório. 
 



 
 

 
 
A área de branded content da SIC, em parceria com a Staples, assina a campanha de Regresso às Aulas da insígnia. Já em 2020 
a estação tinha sido a responsável pela campanha. 
 
Combater a violência nas escolas através de uma mensagem de superação é o mote da campanha deste ano, que conta com 
uma parceria com a APAV. 
 
A campanha conta com uma música original criada pela Staples com a Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão. A música 
tem um videoclip que aborda a importância da amizade, passando uma mensagem de superação e confiança. A campanha tem 
ainda como protagonistas rostos da SIC, como Júlia Pinheiro, Cláudia Vieira, Jorge Corrula, Ângelo Rodrigues, João Paulo Sousa 
ou Júlia Palha. 
 
Até 19 de Setembro, a Staples apela a que os mais jovens acedam a www.regressoasaulasstaples.pt para partilharem como 
superaram uma situação de bullying na escola. Os participantes devem ter entre 6 e 17 anos e submeter uma factura de compra 
na Staples. Por cada cliente, a APAV recebe um euro, valor a que se somarão oito mil euros em material de escritório. 
 
A Staples vai também premiar as histórias de superação e oferecer 200 convites duplos para o concerto Staples #VoltamosJuntos, 
com Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão, a decorrer no dia 2 de Outubro, em duas sessões, no Capitólio, em Lisboa. 
Será um concerto em exclusivo para os premiados. 
 
A campanha está presente nos canais SIC, rádio, imprensa, outdoor, digital e ponto de venda. 
 



 
 

A violência doméstica como ficção, para mudar 
uma realidade  
Com a pandemia em fundo, a implosão de um casal às mãos do ciúme e da violência do marido é 
a história de Amor, de Rita Nunes, o segundo de três filmes da Opto/SIC em parceria com a 
Santa Rita Filmes e apoio da APAV. 

Joana Amaral Cardoso 
23 de Agosto de 2021, 8:20 
 
 

 “É um muro no estômago, é um tipo de história que não queremos ver”, diz a realizadora Rita Nunes 
sobre o seu novo filme – que, ainda assim, quer muito que seja visto. “Por ser horrível, tem de ser 
discutido, temos de nos confrontar com este problema.” A violência doméstica é o problema, que desta vez 
afecta Cláudia Vieira às mãos de Marco D’Almeida, com o actor Santiago André a ver tudo como filho e 
com a vizinha Cleia Almeida Na Porta Ao Lado – este é o nome da trilogia de telefilmes que a Opto e a 
SIC estão a estrear em co-produção com a Santa Rita Filmes de Patrícia Sequeira e com o apoio da 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Amor é o mais recente, estreado este sábado, e é mais 
um retrato dos muitos rostos da violência doméstica mas também mais um apelo à denúncia. Sobretudo 
quando um crime tão isolador acontece em plena pandemia. 

Março, 2020: o primeiro-ministro fala na televisão perante um Portugal atordoado com um tal de novo 
coronavírus, enclausurado num confinamento, dividido em regras e excepções. Um casal como tantos 
outros (este vive na zona do Largo de São Paulo, no Cais do Sodré lisboeta, tem uma casa bonita, 
empregos de classe média) começa a sua implosão claustrofóbica, ele consumido pelo ciúme e pela crise 
profissional, ela surpreendida pela volta que a relação deu. A linguagem de câmara passa do mais estático 
ao mais dinâmico conforme vamos das apresentações às primeiras violências, psicológicas, e depois à 
física. 

Nessas cenas, Rita Nunes (Madre Paula, Linhas Tortas, Só Por Acaso) optou pela “câmara solta, à mão, 
aproximando-nos muito do casal e da violência”. “É como se as pessoas mergulhassem na cena e 
sentissem o impacto”, explica ao PÚBLICO em vésperas da estreia do filme de cerca de uma hora na 
plataforma Opto. O tema foi condição imediata para aceitar este projecto, concebido por Patrícia Sequeira 
(Bem Bom, Snu) e que inclui o já estreado Esperança, realizado e escrito por Cláudia Clemente, e Medo, 
da própria Patrícia Sequeira, para revelar em Setembro. 



 
Foto  

São três filmes apresentados como série, todos com uma mensagem clara, que consta dos cartões do fim 
de cada um: a violência doméstica é um crime público e “denunciar é uma responsabilidade colectiva”. A 
vizinha no caso de Amor, ou uma professora em Medo, são as testemunhas que podem ajudar quem está 
preso numa relação violenta. Os telefilmes Na Porta Ao Lado são um convite à empatia, mas sobretudo à 
denúncia perante a suspeita. 

“O que importa é o que se faz com estes filmes”, diz Rita Nunes, que espera vê-los também na antena da 
SIC. Meter a colher entre marido e mulher ou em qualquer outra relação com dinâmicas de género ou 
familiares violentas, “não ficarmos passivamente à espera que uma tragédia possa acontecer”, apela a 
realizadora. 

Amor é o único dos filmes que envolve a pandemia na intriga, fruto do argumento de Filipa Martins, e 
convida a reflectir sobre o que as estatísticas revelam (ou não) do impacto dos confinamentos na violência 
doméstica, como o maior isolamento das vítimas. O Governo contou 32 homicídios em 2020, menos 
queixas e menos acolhimentos do que em 2019; 75,4% dos motivos de recurso à APAV em 2020 foram 
por violência doméstica; a esmagadora maioria das vítimas continua a ser feminina. “Muitas mulheres 
trancadas em casa com um agressor, sem conseguirem ter uma fuga”, resume Rita Nunes. 

 
Foto  
Santiago André e Cleia Almeida em "Amor"  

A filmagem concluiu-se em rápidos nove dias entre o fim de Maio e início de Junho, e foi dura para a 
equipa. “Foi muito, muito difícil, nunca tinha feito nada tão violento”, conta a realizadora. “Não vale a pena 
falar de violência doméstica sem mostrar como ela é. Em algumas cenas era muito difícil acabar, fazer o 
corte e estar tudo bem. Os actores choravam, havia muita tensão.” Algumas cenas mais violentas foram 
mesmo revistas para proteger o jovem actor Santiago André, então com nove anos. “O último dia de 
filmagem e o dia seguinte foram de um alívio enorme”, admite Rita Nunes, lembrando o levantar da “carga 
emocional”. 



 
 

 

 
 
Com o regresso às aulas regressamos aos livros, aos cadernos, lápis e canetas novos. Mas regressam também alguns receios 
antigos, principalmente para quem sofre ou já sofreu de bullying. 
 
Se para uns esta é uma altura entusiasmante em que vão rever os amigos e aprender novas coisas, para muitas crianças e pais 
esta é uma altura de ansiedade, que marca o regresso a um lugar de medo e vergonha. 
 
Porque a Staples sabe a importância e o impacto positivo que as ações têm no sentido de mudar a vida de alguém, neste 
Regresso às Aulas criou a campanha #VoltamosJuntos. 
 
A marca pretende, assim, apoiar e representar aqueles que não conseguem falar por si próprios e chamar a atenção para uma 
situação que existe desde sempre nas escolas, mas que tem vindo a crescer, em parte à boleia das redes sociais. 
 
Porque falar de violência na escola ou bullying, e das suas consequências, é a única forma de o enfrentar, a Staples convidou 
Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão para passar a todos os alunos uma mensagem de confiança, de amizade, empatia 
e afeto, “Este Ano #VoltamosJuntos”. Os três cantores criaram uma música exclusiva, que nos fala sobre a importância da 
amizade e do apoio dos que estão mais próximos. 
 
Ir mais longe 
A Staples vai mais longe e dá ferramentas a pais, alunos e professores para saber identificar e enfrentar o bullying. Assim, criou 
uma parceria com a APAV e durante todo o Regresso às Aulas, em www.regressoasaulasstaples.pt, vai também disponibilizar 
conteúdos muito relevantes sobre violência na escola. 
 
A APAV para Jovens é um parceiro-chave, que contribuiu com o know-how de quem vive de perto estas situações e de quem 
conhece os seus sinais. 
 
É também para a APAV que irão reverter todos os donativos recebidos nas lojas Staples e no site www.staples.pt, entre 19 de 
agosto e 29 de setembro, aos quais a Staples somará adicionalmente 8000€ de oferta em material de escritório à APAV, para que 
esta associação possa continuar a mudar a vida de tanta gente, em todo o país. 
 
O concerto 
Numa altura em que o mundo precisa tanto de histórias felizes, este Regresso às Aulas é a altura perfeita para partilhar histórias 
de superação, de quem já viveu de perto uma situação de bullying e conseguiu seguir em frente. 
 



Assim, de 19 de agosto a 19 de setembro, a Staples convida os jovens entre os 6 e 17 anos a visitar 
www.regressoasaulasstaples.pt e a partilhar como superaram ou ajudaram alguém a superar uma situação de bullying. 
 
As 200 histórias que mais toquem o júri, ganham convites duplos para o concerto exclusivo Staples #VoltamosJuntos, com a 
Carolina Deslandes, o Fernando Daniel e o Carlão, no dia 2 de outubro, no Capitólio, em Lisboa. 
 
Vamos, desta forma, celebrar o fecho de mais um Regresso às Aulas da Staples e o início de um novo ano que será certamente 
mais positivo, inclusivo e feliz. 
 
Porque… Este ano #VoltamosJuntos. 
 
 
  



 
 

 
 
 
A Associação de Apoio à Vítima (APAV) disponibilizou esta terça-feira um manual de apoio para situações de cibercrime, uma 
prática que segundo as estimativas apresentadas afeta um milhão de pessoas por dia. 
 
O documento, disponível, foi elaborado em parceria com a Procuradoria Geral da República, a GNR e outras entidades, tendo 
recebido apoio comunitário. 
 
“Embora a Internet tenha facilitado atividades como as compras e permitido o contacto interpessoal, também criou outro cenário 
em que o crime pode ocorrer. Estes crimes cibernéticos podem incluir ‘phishing’, fraude, perseguição, discurso de ódio e abuso 
sexual de crianças”, especificou a APAV em nota enviada à comunicação social. 
 
O Manual de Procedimentos é o culminar de um projeto que envolveu ações de formação para as forças de segurança, mas 
também para crianças e jovens, no sentido de sensibilizar para o problema. 
 
Foi também criado um Manuel de Formação para os profissionais que atuam nesta área. 
O Manual de Procedimentos divide-se em duas secções principais: Compreensão e Intervenção. 
“Com a baixa taxa de denúncia de cibercrimes, um dos objetivos desta secção é educar os utilizadores da Internet sobre conceitos 
relevantes em matéria de cibercrime, para que estejam mais bem equipados para tomar medidas, caso se tornem vítimas”, 
explicou a APAV no documento divulgado. 
 
Aos utilizadores é fornecida informação sobre o quadro jurídico em torno do cibercrime, particularmente em países que fazem 
parte da União Europeia. “Ao discutir o cibercrime e o que este implica, o objetivo final é não só ser capaz de ajudar estas vítimas, 
mas também evitar que estes crimes prejudiquem mais utilizadores da Internet”, defendeu a entidade promotora. 
 
O Manual de Formação aborda a compreensão dos fenómenos e o enquadramento legal dos mesmos, com secções dedicadas ao 
“Apoio especializado a vítimas de cibercrime” e técnicas a adotar em caso de assistência às vítimas, além de um conjunto de 
recomendações para ajudar a esclarecer eventuais questões e “facilitar o trabalho de campo”. 
 
Com a iniciativa pretende-se abordar a criminalidade informática a nível interno e formar parcerias, especialmente entre a UE, que 
permitam “uma abordagem unida e internacional” para prevenir o crime e proteger as vítimas. 
A cibercriminalidade pode ameaçar pessoas, grupos, empresas e governos, frisou a APAV. 
Os documentos estão disponíveis em português, inglês, romeno e alemão. 



 
 

 
 
A Associação de Apoio à Vítima (APAV) disponibilizou esta terça-feira um manual de apoio para situações de cibercrime, uma 
prática que segundo as estimativas apresentadas afeta um milhão de pessoas por dia. 
O documento, disponível 'online', foi elaborado em parceria com a Procuradoria Geral da República, a GNR e outras entidades, 
tendo recebido apoio comunitário. 
"Embora a Internet tenha facilitado atividades como as compras e permitido o contacto interpessoal, também criou outro cenário 
em que o crime pode ocorrer. Estes crimes cibernéticos podem incluir 'phishing', fraude, perseguição, discurso de ódio e abuso 
sexual de crianças", especificou a APAV em nota enviada à comunicação social. 
 
O Manual de Procedimentos é o culminar de um projeto que envolveu ações de formação para as forças de segurança, mas 
também para crianças e jovens, no sentido de sensibilizar para o problema. 
 
Foi também criado um Manuel de Formação para os profissionais que atuam nesta área. 
 
O Manual de Procedimentos divide-se em duas secções principais: Compreensão e Intervenção. 
 
"Com a baixa taxa de denúncia de cibercrimes, um dos objetivos desta secção é educar os utilizadores da Internet sobre conceitos 
relevantes em matéria de cibercrime, para que estejam mais bem equipados para tomar medidas, caso se tornem vítimas", 
explicou a APAV no documento divulgado. 
 
Aos utilizadores é fornecida informação sobre o quadro jurídico em torno do cibercrime, particularmente em países que fazem 
parte da União Europeia. "Ao discutir o cibercrime e o que este implica, o objetivo final é não só ser capaz de ajudar estas vítimas, 
mas também evitar que estes crimes prejudiquem mais utilizadores da Internet", defendeu a entidade promotora. 
 
O Manual de Formação aborda a compreensão dos fenómenos e o enquadramento legal dos mesmos, com secções dedicadas ao 
"Apoio especializado a vítimas de cibercrime" e técnicas a adotar em caso de assistência às vítimas, além de um conjunto de 
recomendações para ajudar a esclarecer eventuais questões e "facilitar o trabalho de campo". 
 
Com a iniciativa pretende-se abordar a criminalidade informática a nível interno e formar parcerias, especialmente entre a UE, que 
permitam "uma abordagem unida e internacional" para prevenir o crime e proteger as vítimas. 
 
A cibercriminalidade pode ameaçar pessoas, grupos, empresas e governos, frisou a APAV. 
 
Os documentos estão disponíveis em português, inglês, romeno e alemão. 
 



 
 

 

 
 
“Na Porta ao Lado” é uma coletânea de telefilmes em parceria com a Associação de Apoio à Vítima (APAV). O primeiro, 
“Esperança”, já pode ser visto na plataforma de streaming da SIC, a OPTO, e conta com Rita Loureiro no papel principal. A atriz 
interpreta Helena, uma violoncelista casada com Mário (Miguel Guilherme), um homem ciumento, obsessivo, controlador e 
manipulador que a obriga a abdicar da carreira. Será o jovem radialista Rodrigo (Cristóvão Campos) quem vai ajudá-la a escapar 
desta “prisão”. “Despertou-me logo interesse porque achei que o guião estava muito bem escrito. E o casting era muito bom. A 
violência doméstica é muitas vezes relacionada com ambientes de classes mais baixas, o que não corresponde à verdade. Talvez 
nestas classes altas seja mais fácil esconder e dissimular o que realmente se passa. Com este filme vamos despertar 
consciências para o facto de nestes ambientes também poder ocorrer este tipo de violência”, afirma a atriz, que  rodou este 
telefilme em maio. Numa altura em que a pandemia levou a um aumento das vítimas de violência doméstica, este trabalho faz 
ainda mais sentido  para Rita Loureiro. “Mais urgente é que se fale e se pense nesta questão. Felizmente, nunca me senti numa 
situação dessas. Penso que seria muito difícil acontecer-me. Nunca lidei com nenhum caso, mas, se tivesse lidado, teria a 
preocupação de tentar comunicar da melhor maneira com a vítima, de forma a conseguir fazê-la compreender e aceitar que não 
precisa estar naquela situação, e que terá o meu apoio e também de profissionais para libertar-se da violência a que está sujeita.” 
Agora é tempo de férias para a atriz: “Sobretudo, descansar e fazer praia”. Em seguida, vamos poder vê-la numa série luso-
espanhola e em mais um telefilme. “Esperança” foi escrito e realizado por Cláudia Clemente e conta com a participação especial 
da cantora Lara Li. 
 
Cristóvão Campos adorou fazer parte desta produção em que contracenou pela primeira vez com Rita Loureiro. “Espero que não 
tenha sido a última”, diz o ator, acrescentando: “Este é um assunto que nunca é demais ser falado. A televisão dá-lhe maior 
alcance e espero que possa ajudar ainda mais pessoas”. 
 
O segundo filme (estreia em agosto) chama-se “Amor” e é protagonizado por Cláudia Vieira e Marco d’Almeida. Já a última obra 
de “Na Porta ao Lado”, intitulada “Medo” (na OPTO a partir de setembro), conta com Lúcia Moniz e Renato Godinho nos principais 
papéis. 



 
 

 

 
 
© TVI24 APAV lança manual para apoio a vítimas de cibercrime 
A Associação de Apoio à Vítima (APAV) disponibilizou esta terça-feira um manual de apoio para situações de cibercrime, uma 
prática que segundo as estimativas apresentadas afeta um milhão de pessoas por dia. 
O documento, disponível, foi elaborado em parceria com a Procuradoria Geral da República, a GNR e outras entidades, tendo 
recebido apoio comunitário. 
 
“Embora a Internet tenha facilitado atividades como as compras e permitido o contacto interpessoal, também criou outro cenário 
em que o crime pode ocorrer. Estes crimes cibernéticos podem incluir ‘phishing’, fraude, perseguição, discurso de ódio e abuso 
sexual de crianças”, especificou a APAV em nota enviada à comunicação social. 
O Manual de Procedimentos é o culminar de um projeto que envolveu ações de formação para as forças de segurança, mas 
também para crianças e jovens, no sentido de sensibilizar para o problema. 
Foi também criado um Manuel de Formação para os profissionais que atuam nesta área. 
O Manual de Procedimentos divide-se em duas secções principais: Compreensão e Intervenção. 
“Com a baixa taxa de denúncia de cibercrimes, um dos objetivos desta secção é educar os utilizadores da Internet sobre conceitos 
relevantes em matéria de cibercrime, para que estejam mais bem equipados para tomar medidas, caso se tornem vítimas”, 
explicou a APAV no documento divulgado. 
Aos utilizadores é fornecida informação sobre o quadro jurídico em torno do cibercrime, particularmente em países que fazem 
parte da União Europeia. “Ao discutir o cibercrime e o que este implica, o objetivo final é não só ser capaz de ajudar estas vítimas, 
mas também evitar que estes crimes prejudiquem mais utilizadores da Internet”, defendeu a entidade promotora. 
 
O Manual de Formação aborda a compreensão dos fenómenos e o enquadramento legal dos mesmos, com secções dedicadas ao 
“Apoio especializado a vítimas de cibercrime” e técnicas a adotar em caso de assistência às vítimas, além de um conjunto de 
recomendações para ajudar a esclarecer eventuais questões e “facilitar o trabalho de campo”. 
 
Com a iniciativa pretende-se abordar a criminalidade informática a nível interno e formar parcerias, especialmente entre a UE, que 
permitam “uma abordagem unida e internacional” para prevenir o crime e proteger as vítimas. 
 
A cibercriminalidade pode ameaçar pessoas, grupos, empresas e governos, frisou a APAV. 
 
Os documentos estão disponíveis em português, inglês, romeno e alemão. 



 
 
 

 
Cláudia Vieira é a protagonista do filme 'Amor', da série de filmes da OPTO, Na Porta Ao Lado, que abordam o tema da violência 
doméstica. 
 
Em conversa com o site da SIC Mulher, a atriz revelou que este foi um papel que a deixou "envolta numa tristeza profunda por 
saber que tantas pessoas, mulheres, são vítimas". 
 
No filme, rodado em apenas nove dias, Cláudia interpreta Marta, uma mulher casada que descobre que o companheiro que 
idealizava é, afinal, violento. A chegada a sua casa, depois das gravações, não era fácil. A atriz sabia que esta era e ainda é a 
realidade de muitas mulheres portuguesas. 
 
"É uma verdade muito dura que me angustiou muito. Tornou-se difícil despir a dor da personagem no final das gravações. Durante 
uns dias andava com uma melancolia, uma tristeza... Quase uma inércia estranha que me envolveu de um jeito estranho durante 
os nove dias de rodagem do filme". 
Ao contrário do que poderia ser expectável, não foram as cenas de violência que mais a desafiaram mas assim aquelas em que 
estava sozinha, sem a companhia de Marco D'Almeida - o ator que faz de seu companheiro e agressor. Talvez porque quando 
estava acompanhada, "as ações estavam lá e eram mais fáceis de serem contadas". Sozinha, "com tanta coisa a passar pela 
cabeça da personagem, tanto medo e sofrimento. Com tanto confronto com uma nova realidade que para ela até então era 
inexistente", foi mais complicado. 
 
O filme, um exclusivo OPTO e SIC Filmes, com co-produção da Santa Rita Filmes, contou com o apoio da Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima (APAV), um pormenor que fez toda a diferença, segundo Cláudia Vieira. 
 

 
 



Lidar de perto com estes relatos permitiu-lhe compreender que a violência doméstica é "completamente abrangente" em termos 
de classe social. E também que "os sinais dos agressores são comuns e iguais de uns para os outros, podendo uns ter uma 
agressão mais física e outros mais psicológica". Mesmo quando se tratam de "pessoas com características completamente 
diferentes". 

 



 
 

 
 
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas 
(CDV/MPRJ), vinculada à Coordenadoria-Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana (COGEPDPH/MPRJ), e do 
Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso (IERBB/MPRJ), realizou, nesta terça-feira (03/08), o primeiro dia do “I Seminário 
Internacional do MPRJ sobre direitos das vítimas: O Ministério Público na Promoção e Garantia dos Direitos das Vítimas”. O 
evento, realizado por meio da plataforma Teams, seguirá até a quinta-feira (05/08), sempre a partir das 9h30, com transmissão ao 
vivo no canal do YouTube do IERBB/MPRJ. 
 
O objetivo do seminário é proporcionar conhecimento e debate sobre o papel do Ministério Público na promoção e garantia dos 
direitos das vítimas, com base nas diretrizes internacionais e regionais de proteção dos Direitos Humanos, nas experiências de 
direito comparado, na análise da legislação nacional e nas boas práticas que serão apresentadas pelos palestrantes. O 
procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, destacou, na abertura do evento, que o MPRJ investe nessa temática, tendo criado a 
CDV/MPRJ, que dialoga com a Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias (CDHM/MPRJ) e a Coordenadoria de Mediação, 
Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo (Cemear/MPRJ), todas no âmbito da também recém-criada 
COGEPDPH/MPRJ. 
 
"Essa tem sido uma pauta recorrente para nós. Procuramos chamar atenção para o direito das vítimas em uma lógica de incluí-lo 
dentro dos Direitos Humanos, para não perder essa visão global de que ele também se insere na defesa desses direitos. A criação 
dessas estruturas sinalizam bem a relevância desse tema para nós. E a realização deste seminário contribui para ditar rumos e 
para o aprimoramento do debate nessa temática tão importante", afirmou Luciano Mattos, 
 
A coordenadora-geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, Patrícia Carvão, acrescentou que o que está em debate é 
uma demanda da sociedade. "Estamos trabalhando com um olhar cada vez mais humanizado e de acordo com os anseios da 
sociedade. Penso que evoluímos enquanto sistema de Justiça e como sociedade, ao ampliarmos o nosso olhar para a proteção 
das vítimas, até porque esse cuidado tem também um viés de pacificação social", disse a procuradora de Justiça. 
 
O evento foi conduzido pela coordenadora de Promoção de Direitos das Vítimas, promotora de Justiça Valéria Linck, que ressaltou 
que o intercâmbio de conhecimento e de boas práticas proporcionado pelo seminário é muito valoroso para cobrir um déficit 
histórico nessa área. Além dos participantes já mencionados, falaram na abertura o diretor do IERBB/MPRJ, Leandro Navega, a 
PGJ do MPDFT, Fabiana Costa, representando o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos 
dos Estados e da União (CNPG); e o vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), 
Tarcísio Bonfim. 
 
Foram realizadas quatro palestras neste primeiro dia de evento. A primeira delas pelo diretor-executivo da Victim Support Europe, 
Levent Altan, sobre o direito das vítimas de crimes e a rede de apoio na Europa. Também trazendo experiências e perspectivas 
internacionais sobre o tema, o assessor da Procuradoria-Geral da República de Portugal, Miguel Ângelo do Carmo, discursou 
sobre o papel do Ministério Público na Promoção dos Direitos das Vítimas e o Estatuto da Vítima em Portugal. 
 
Em seguida, o promotor de Justiça Alexander Araújo de Souza falou sobre o garantismo penal na perspectiva das vítimas, 
relatando as transformações que fizeram com que, na modernidade, a vítima fosse relegada ao abandono dentro do processo 



penal. Por fim, ampliando conhecimento sobre práticas internacionais, o coordenador de Operações da Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV), Frederico Moyano, aprofundou a exposição sobre o apoio qualificado e sobre a criação de gabinetes de 
apoio às vítimas no Ministério Público. 
 
Antes do encerramento do primeiro dia, o promotor de Justiça do MPMG, Lélio Braga Calhau, levou aos palestrantes perguntas 
feitas pelo público e conduziu uma rodada de debate. O evento retornará na quarta-feira (04/08), às 9h30.  O seminário é 
transmitido ao vivo e todo o conteúdo ficará disponível para ser assistido no canal do IERBB/MPRJ no Youtube. 
 
Veja aqui a programação completa. 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
Já foram vendidos 500 sacos solidários que resultam da parceria entre a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a La 
Redoute, mas o objectivo é chegar ainda mais longe. Lançado em Março deste ano, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, 
trata-se de um saco do estilo tote bag e cujos benefícios revertem na totalidade a favor da associação. 
 
Isto significa que dos 9,99 euros que o saco custa, dois euros são destinados à APAV, em concreto ao projecto de quatro Casas 
de Abrigo que acolhem mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e tráfico humano. 
 
«Trata-se de uma estrutura imprescindível na vida das vítimas para a mudança para um projecto de vida sem violência», garante 
João Lázaro, CEO da APAV, acrescentando que «o apoio da La Redoute é especialmente importante num momento de crise 
sanitária, em que o tempo de permanência é mais longo e o processo de autonomização se torna mais difícil». 
 
Quem quiser um exemplar e, com isso, apoiar a APAV, tem até Dezembro para comprar o saco solidário, que continuará à venda 
na loja online da La Redoute. 
 
«Estamos satisfeitos com a aceitação desta iniciativa, mas acreditamos que podemos incrementar significativamente este número 
até ao final do ano, pois dessa forma estaríamos a reforçar o nosso apoio à APAV», comenta Paulo Mateus Pinto, CEO da La 
Redoute. 
 
De acordo com o mesmo responsável, esta iniciativa ganha ainda maior relevância no contexto de pandemia – durante o primeiro 
confinamento, a APAV recebeu 683 pedidos de ajuda para situações relacionadas com violência. «Não nos podemos esquecer 
que há mais de um ano que a pandemia não só confinou vidas, como também confinou vítimas, muitas delas sujeitas a viver 
24h/24h com os seus agressores, por isso a solidariedade impõe-se mais do que nunca», acrescenta. 
 



 
 

 
 
Ricardo Silva, candidato independente à Junta de Freguesia de São Victor, em Braga, visitou as instalações do Gabinete de Apoio 
à Vítima de Braga, tutelado pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). 
 
“Na reunião com Marta Mendes, gestora do GAV Braga, foi possível aferir que a cidade de Braga, ao nível da resposta às vítimas, 
tem uma estrutura composta pela APAV, pelo GIAPI e pela Cáritas Arquidiocesana, sobretudo no âmbito das vítimas de crime e 
vítimas de violência doméstica. Contudo, neste momento, as instalações do GAV são exíguas para comportar o número de 
profissionais em exercício que se dedicam ao atendimento dos casos de vitimação”, explica Ricardo Silva. 
 
Respondendo a um desafio colocado pelo candidato independente, a gestora do GAV assumiu que “as autarquias podem ter um 
papel mais atuante no que concerne à prevenção e sensibilização junto dos públicos escolares, apostando, desde logo, num 
diálogo de proximidade com os agrupamentos de escola”. 
“As crianças e jovens devem ser os primeiros agentes protetores e podem ter um papel determinante na auto-proteção e na 
vigilância do ambiente familiar. Apostar na base educativa é a melhor forma de prevenir comportamentos abusivos e de construir 
uma sociedade mais informada”, sublinhou Marta Mendes. 
 
Ao longo da reunião, sugeriu, ainda, que se apostasse no reforço da atuação da Comissão Social da Freguesia, com reuniões 
mais periódicas, onde as instituições pudessem apresentar “casos de estudo”, encontrando soluções partilhadas. 
Para Ricardo Silva, “a iniciativa de reforço da Comissão Social de Freguesia é muito importante, porque permite um trabalho em 
rede, consubstanciado pela experiência das instituições que melhor podem dar as respostas em várias áreas”. “Ter uma Comissão 
Social de Freguesia composta pela APAV, pelo GIAPI, pela Cáritas, pelos Serviços de Acompanhamento e Ação Social (SAAS da 
Santa Casa da Misericórdia por protocolo com a Segurança Social), pelo Gabinete de Inserção Profissional (G.I.P. por delegação 
do I.E.F.P.) entre outras entidades, torna-se fulcral para um harmonioso desenvolvimento social”, afirma. 
 
Neste espírito de desenvolvimento das Comissões Sociais, Ricardo Silva entende que “a freguesia de São Victor, graças às boas 
relações com as várias instituições sociais, poderá constituir um projeto piloto de apoio comunitário, que ganhe escala através da 
apresentação à Associação Nacional das Freguesia (ANAFRE)”. “O desenvolvimento de um Balcão Único de Apoio Social, que 



congregue várias instituições, num só local permitindo um apoio estruturado e continuado à pessoa em situação de carência ou 
fragilidade, torna-se um projeto a desenvolver para o próximo mandato”, salienta o candidato independente. 
Nesta reunião, Ricardo Silva fez-se acompanhar por Fátima Leitão, Paula Veras e Vitor Teixeira, membros que integram a 
candidatura e com experiência no setor social. 
 
 
  



 
 

 
 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apresentou, esta terça-feira, o quinto de um conjunto de vídeos [ver abaixo] 
sobre violência sexual contra crianças e jovens, no âmbito do projeto CARE . Não sabe o que significa Sexting, Sextortion e 
Grooming? A APAV descomplica.  
Os vídeos lançados pela APAV "destinam-se a capacitar todas as pessoas sobre estes crimes e a informá-las sobre como pedir 
ajuda", pode ler-se na nota publicada no site da Associação.  
A Rede CARE — rede de apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual — nasce do Projeto CARE, que 
arrancou em 2016 e "conta com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian desde o seu início". Tal como noutras redes 
especializadas da APAV, a CARE "parte do modelo de apoio da APAV para o desenvolvimento de procedimentos próprios, 
específicos e adequados a esta tipologia de crime". 
Para além de se dedicar a apoiar as vítimas de crime e violência, esta rede tem-se centrado igualmente em desenvolver um 
trabalho contínuo de formação e sensibilização.  
A APAV deixa ainda uma mensagem às vítimas de crime e de violência: "A culpa nunca é tua. Se já aconteceu contigo, não fiques 
em silêncio".  
Para contactar a Linha de Apoio à Vítima, ligue o 116 06, todos os dias úteis, das 8h às 22h.  
 
Veja o vídeo: 



 
 

 
 
 
A Associação de Apoio à Vítima (APAV) disponibilizou esta terça-feira um manual de apoio para situações de cibercrime, uma 
prática que, segundo as estimativas apresentadas, afeta um milhão de pessoas por dia. O documento, disponível online, foi 
elaborado em parceria com a Procuradoria Geral da República, a GNR e outras entidades, tendo recebido apoio comunitário. 
 
“Embora a Internet tenha facilitado atividades como as compras e permitido o contacto interpessoal, também criou outro cenário 
em que o crime pode ocorrer. Estes crimes cibernéticos podem incluir phishing, fraude, perseguição, discurso de ódio e abuso 
sexual de crianças”, especificou a APAV em nota enviada à comunicação social. 
 
O Manual de Procedimentos é o culminar de um projeto que envolveu ações de formação para as forças de segurança, mas 
também para crianças e jovens, no sentido de sensibilizar para o problema. Foi também criado um Manuel de Formação para os 
profissionais que atuam nesta área. 
 
O Manual de Procedimentos divide-se em duas secções principais: Compreensão e Intervenção. “Com a baixa taxa de denúncia 
de cibercrimes, um dos objetivos desta secção é educar os utilizadores da Internet sobre conceitos relevantes em matéria de 
cibercrime, para que estejam mais bem equipados para tomar medidas, caso se tornem vítimas”, explicou a APAV no documento 
esta terça-feira divulgado. 
Aos utilizadores é fornecida informação sobre o quadro jurídico em torno do cibercrime, particularmente em países que fazem 
parte da União Europeia. “Ao discutir o cibercrime e o que este implica, o objetivo final é não só ser capaz de ajudar estas vítimas, 
mas também evitar que estes crimes prejudiquem mais utilizadores da Internet“, defendeu a entidade promotora. 
 
O Manual de Formação aborda a compreensão dos fenómenos e o enquadramento legal dos mesmos, com secções dedicadas ao 
“Apoio especializado a vítimas de cibercrime” e técnicas a adotar em caso de assistência às vítimas, além de um conjunto de 
recomendações para ajudar a esclarecer eventuais questões e “facilitar o trabalho de campo”. 
 
Com a iniciativa pretende-se abordar a criminalidade informática a nível interno e formar parcerias, especialmente entre a UE, que 
permitam “uma abordagem unida e internacional” para prevenir o crime e proteger as vítimas. A cibercriminalidade pode ameaçar 
pessoas, grupos, empresas e governos, frisou a APAV. 
 
Os documentos estão disponíveis em português, inglês, romeno e alemão. 


