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O fenómeno é relativamente novo mas está a crescer. O número de menores 
portugueses aliciados para fins sexuais no TikTok tem vindo a aumentar. Este aliciamento 
parte muitas vezes de conversas inocentes na área de chat da rede social, ou de 
comentários aos desafios, populares na rede social. A informação foi confirmada ao 
Expresso por Ricardo Estrela, gestor da Linha Internet Segura, da Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima (APAV). 

Os primeiros casos terão sido detetados em março deste ano. As meninas são mais 
visadas nestes esquemas que os rapazes e os agressores estão normalmente fora de 
Portugal. Já foram identificados cerca de uma dezena de casos. 

ԄěƃȢ�ƺɁȴɁ�ƃƺɁȶɽǉƺǉ�ȶɁʍɽɨɁɰ�ɥƃȊɰǉɰӗ�ɽƃȴƹǋȴ�ǉȴ�ĀɁɨɽʍǼƃȢ�ɰǉ�ʤǉɨȈǹȈƺƃ�ʍȴ aumento destas 
situações. O Tik Tok começa a ser utilizado por adultos para interagir com menores, na 
sua maioria raparigas, através de uma nova funcionalidade de chat da plataforma. Têm-
ȶɁɰ�ƺȃǉǼƃǁɁ�ɨǉȢƃɽɁɰ�ǁǉɰɰƃɰ�ɰȈɽʍƃƽɟǉɰԅӗ�ɨǉǹǉɨȈʍ�Ɂ�ɨǉɰɥɁȶɰƅʤǉȢ�ǉȴ�ǁǉƺȢarações ao 
semanário. 



Quem aborda os menores pretende obter fotos ou vídeos e chega normalmente ao 
contacto com as jovens a partir de vídeos publicados na rede social, muitas vezes 
relacionados com os populares desafios do TikTok. Recorre a perfis falsos, identificando-
se também como jovem, e prolonga a interação no chat da rede social até ganhar a 
confiança da vítima e estabelecer uma relação amorosa à distância. Depois disso começa 
a solicitar fotos ou vídeos de cariz sexual. 

Os dados já apurados pelas autoridades sobre este tipo de casos, que também se têm 
verificado noutros países, permitem concluir que os conteúdos solicitados são muitas 
vezes usados pelos próprios, mas são também partilhados em sites para o efeito e 
comercializados. 

Em Portugal, as denúncias apresentadas através da Linha Internet Segura são 
encaminhadas para a unidade de cibercrime da Polícia Judiciária, que nestes casos 
recorre a mecanismos de cooperação europeia para recolher e partilhar dados. A PJ não 
confirmou ao Expresso quantas das denúncias apresentadas resultaram até agora em 
investigações. 

O responsável referido no artigo admite que as redes sociais têm feito algum trabalho 
para evitar este tipo de situações e que organismos como a Linha Internet Segura 
também fazem o seu, denunciando às plataformas todos os perfis suspeitos que 
consigam identificar para serem bloqueados. 

Ricardo Estrela acredita, no entanto, que é preciso implementar mecanismos de 
controlo da idade mais eficazes, capazes de verificar de facto a idade dos utilizadores, 
que muitas vezes não corresponde à indicada (tanto nos jovens como nos 
predadores). Também aos pais se pede que estejam atentos a sinais de alerta e que 
monitorizem a utilização deste tipo de plataformas pelos filhos. 

https://tek.sapo.pt/noticias/internet/artigos/denuncias-de-casos-de-menores-aliciados-
para-fins-sexuais-no-tiktok-em-portugal-estao-a-aumentar~ 
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APAV | Seminário “As Vítimas e o sistema de justiça: 

Inovar para Humanizar” 
10/08/22 

 

 

 
 
A APAV e os Parceiros do Projeto Infovítimas III têm o maior gosto em recebê-lo/a no 
Seminário “As vítimas e o sistema de justiça: inovar para humanizar”. A Fundação 
Calouste Gulbenkian acolherá este seminário no dia 19 de setembro de 2022. 

Este evento único reunirá atores-chave para o sucesso do modelo informativo Infovítimas, 
celebrando o final da terceira edição deste projeto co-financiado pela Comissão Europeia, 
ao abrigo do Programa de Justiça da União Europeia (2014-2020), e reconhecido como uma 
boa prática na informação às vítimas de crime na Europa. 

Confirme a sua presença, registando-se aqui. 

Para mais informações sobre o programa e o evento, visite apav.pt/infovictims. 

Esperamos contar consigo neste seminário de inscrição gratuita. 
Não deixe de reservar o seu lugar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Polícia Marítima detém em Peniche homem 
acusado de violência doméstica 
A violência doméstica continua a ser um flagelo em Portugal e constituiu o principal crime comunicado no 
ano passado à APAV, com 19.846 casos 

 

 

Um homem suspeito da prática do crime de violência doméstica em Peniche foi detido na terça-feira, dia 16, 
pela Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima (UCIC). 

Esta ação resultou da execução de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e 
Ação Penal de Peniche, no âmbito de uma investigação criminal a cargo da UCIC. 

O suspeito foi detido na sua residência, tendo sido presente na quarta-feira, dia 17, ao juiz de instrução 
criminal, que decretou a sua “apresentação semanal no posto policial da sua área de residência e localização 
eletrónica”.  

Na sequência deste primeiro interrogatório em tribunal, o juiz determinou ainda como medidas de coação o 
afastamento e proibição de contacto do arguido com a vítima. 

A violência doméstica continua a ser um flagelo em Portugal e constituiu o principal crime comunicado no 
ano passado à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), com 19.846 casos, seguido pelos crimes 
sexuais contra crianças (1.416) e ofensas à integridade física (649). 

A APAV apoiou, em média, 37 pessoas por dia em 2021, das quais 25 mulheres e cinco crianças, tendo 
registado um aumento de 113% nos atendimentos nos últimos cinco anos. Contabilizou 75.445 
atendimentos, referentes a 15.617 pessoas, tendo registado 13.234 vítimas diretas de crime. 

O maior número de vítimas continua a ser do sexo feminino (77,9%), mantendo-se a tendência dos anos 
anteriores, mas a associação destaca que a percentagem de vítimas do sexo masculino tem vindo a aumentar. 
Em 2019 representavam 18,7% (2.180) e em 2021 já atingiram os 19,6% (2.601) das vítimas.  

O maior número de autores de crimes é do sexo masculino (8.167; 60,9%), mantendo-se, desta forma, a 
tendência de anos anteriores. A percentagem de mulheres agressoras tem-se mantido “elevada e estável ao 
longo dos anos, representando no ano passado 11,9% (1.589) dos registos”. 



 

 
 

Lisbon Marriott junta-se à campanha "You Eat, We 
Give" para ajudar APAV 
No âmbito do programa Business Council, hotéis da cadeia em Portugal vão doar 1 euro à APAV por cada 
almoço ou jantar servido. 

 

 

DN 

31 Agosto 2022 

Ajudar as vítimas de violência é o objetivo da campanha "You Eat, We Give", que se materializa numa 
doação de 1 euro à APAV por cada refeição servida. E que conta com a participação dos hotéis Marriott em 
Portugal. 

No âmbito do programa Business Council, de 1 de setembro a 31 de outubro, o Lisbon Marriott e as 
restantes unidades do grupo no país têm os seus restaurantes associados a esta campanha de ajuda à 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. 

"We Eat, We Give ressalta a parte integrante da cultura da Marriott que tem uma longa história de 
investimento em programas que têm por objetivo proteger crianças e famílias em risco", justifica Elmar 
Derkitsch, lembrando que "em Portugal, os hotéis Marriott estão comprometidos e empenhados na luta 
contra o tráfico de seres humanos que constitui um crime atroz que afecta todas as regiões do 
mundo".SUBSCREVER 

Para o director-geral do Lisbon Marriott, associar-se a esta aão faz por isso todo o sentido. "Todos temos 
um papel importante a desempenhar, seja na sensibilização e na construção de parcerias seja no acesso a 
informação e na proteção de vitímas", conclui Elmar Derkitsch. 

Quem está em Lisboa e quer participar, pode fazê-lo com uma simples refeição no CITRUS Restaurante 
Grill do Lisbon Marriott Hotel. 



 

 

 

 

 

 

 

O presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), João Lázaro, e a gestora dos 
Gabinetes de Apoio à Vitima do Alto Alentejo e Oeste, Rita Martinho, visitaram esta terça-feira, dia 23 de 
agosto, o concelho de Sousel, tendo sido recebidos nos Paços do Concelho pelo vice-presidente da 
Câmara Municipal, António Dâmaso. Após esta receção, as individualidades visitaram o Gabinete de Apoio 
à Vítima de Sousel, localizado na sede da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Sousel, 
no Largo do Jardim, em Sousel, junto à Guarda Nacional Republicana. 
De recordar que o Município e a CPCJ de Sousel, têm um protocolo com a APAV, com o objetivo principal 
de apoiar e acompanhar as vitimas de violência doméstica no concelho de Sousel, disponibilizando um 
gabinete que funciona todas as segundas-feiras, das 14.00 às 17.30 horas. 
Se é vitima de violência doméstica, peça ajuda. Às vítimas é reconhecido um conjunto de direitos, que 
estas podem exercer de forma a suprirem as suas necessidades e defenderem os seus interesses e 
expectativas 
Contactos: 
Linha de Apoio à Vítima 116 006 (grátis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Menores aliciados no Tik Tok para fins sexuais em 
Portugal. Mecanismos de controlo da idade de 

acesso são "necessários" 

 

As primeiras denúncias foram apresentadas em março, tendo sido contabilizados cerca de uma dezena de 
episódios desde então. Ricardo Estrela, gestor da Linha Internet Segura, da APAV, diz que as redes sociais 
“têm procurado evitar abusos”, mas é "necessário criar mecanismos de controlo da idade mais eficazes". 

Pais devem saber como funciona exatamente o Tik Tok e estar atentos a sinais de alerta 
 

25 AGOSTO 2022 20:03 

 

Helena Bento 
Jornalista 
 
Desconhecidos até há relativamente pouco tempo, os casos de aliciamento de menores para fins sexuais no 
Tik Tok estão a aumentar em Portugal. Segundo Ricardo Estrela, gestor da Linha Internet Segura, da 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), as primeiras situações foram detetadas em março deste 
ano, tendo sido identificados cerca de uma dezena de casos até ao momento. 
 
“Tal como acontece noutros países, também em Portugal se verifica um aumento destas situações. O Tik 
Tok começa a ser utilizado por adultos para interagir com menores, na sua maioria raparigas, através de uma 
nova funcionalidade de chat da plataforma. Têm-nos chegado relatos dessas situações.” 
 
Este aliciamento online, também conhecido por “grooming” em inglês, é feito para obter vídeos e fotografias 
de menores. Recorrendo a perfis falsos de outros menores de idade, estes adultos começam por estabelecer 



uma “relação de confiança” com as jovens, levando-as a acreditar, com o tempo, que existe uma “relação de 
namoro”. “Conquistada a confiança, a conversa é sempre direcionada para o envio de imagens íntimas”, 
explica Ricardo Estrela, acrescentando que se tratam de adultos que não vivem em Portugal. 
 
Parte destes conteúdos são utilizados para fins próprios, mas também são encontrados “cada vez mais” em 
sites ou pastas de partilha de ficheiros com conteúdo ilegal, sendo enviados para outros utilizadores 
mediante um pagamento. 
 
“Tal como acontece noutros países, o Tik Tok começa a ser utilizado por adultos para interagir com menores 
em Portugal. Temos relatos dessas situações.” 
 
Habitualmente, o primeiro contacto que estes adultos têm com as alegadas vítimas é feito a partir de vídeos 
publicados no Tik Tok, muitos deles gravados na sequência de desafios em que os menores participam. Os 
mais populares são aqueles em que se dança ao som de músicas específicas. “Alguns destes desafios 
sexualizam os menores, sobretudo as raparigas, sendo altamente procurados por pedófilos ou predadores 
sexuais”. 
 
 
MP DIZ QUE ASSUNTO “TEM VINDO A MERECER MUITA ATENÇÃO” 
 

Os casos que chegam à Linha Internet Segura são encaminhados para a unidade de combate ao cibercrime da 
Polícia Judiciária. “Através dos mecanismos de cooperação europeia e internacional, são feitas as devidas 
diligências”, explica Ricardo Estrela. O Expresso procurou saber junto da PJ e do Ministério Público quantas 
destas denúncias resultaram na abertura de investigações, sem que tenha sido possível obter dados até à 
conclusão deste artigo. O MP sublinha, contudo, que o assunto “tem vindo a merecer muita atenção”, 
atendendo ao “perfil típico do utilizador do Tik Tok”. 
 
Na resposta enviada ao Expresso, refere que foram tomadas medidas face à utilização “cada vez maior” da 
Internet por crianças e jovens, como a atualização recente de uma brochura com recomendações para um uso 
seguro, que se encontra disponível no site do MP. Em 2019, “considerando a tendência crescente dos crimes 
contra crianças” em meio digital, a Procuradoria-Geral da República lançou um plano de ação "para 
aperfeiçoar a capacidade do MP para combater fenómenos ocorridos com a utilização das redes sociais e que 
envolvam crianças, quer enquanto vítimas, quer enquanto autores de ilícitos". 
 
As situações em que há fortes indícios de aliciamento para fins sexuais também são também denunciadas 
pela Linha Internet Segura junto das redes sociais, que dispõem de canais próprios para reportar casos de 
violação das regras de utilização das mesmas. O objetivo é que sejam bloqueados perfis falsos, o que 
acontece “no prazo de uma hora, aproximadamente”, garante o gestor da linha. Não significa, contudo, que 
não sejam criados rapidamente outros perfis igualmente falsos. “É o que costuma acontecer.” 
 
 
CONTROLO DA IDADE “MAIS EFICAZ” 
 

Ricardo Estrela reconhece que as redes sociais como o Tik Tok têm feito “algum trabalho” no sentido de 
evitar este tipo de abusos, com a implementação de mecanismos de controlo da linguagem que é utilizada e a 



criação de “impressões digitais” de conteúdos de pornografia de menores para impedir que, uma vez 
partilhados através das plataformas, continuem a circular. 
 

Pais devem estar atentos a sinais de alerta, como a troca regular de mensagens a “horas tardias” e 

utilização da rede social “às escondidas” 

 
Defende, contudo, que haja mecanismos de controlo da idade “mais eficazes” — uma vez que há menores 
que "mentem" sobre a data de nascimento para contornar o limite mínimo de idade exigido para a criação de 
contas no Tik Tok — e que se invista em ferramentas de autenticação dos utilizadores, associando a 
identidade digital à “real”. “Seria uma forma de diminuir o número de contas falsas que existem.” 
 
Aos pais com filhos menores, o gestor da linha recomenda que procurem saber como funciona exatamente o 
Tik Tok e que estejam atentos a sinais de alerta nas crianças e jovens: troca regular de mensagens a “horas 
tardias” e utilização da rede social longe do olhar dos pais, procurando “esconder” o que se está a fazer. Em 
casos mais graves, pode haver pedidos de dinheiro “anormais” ou utilização de cartões bancários dos 
progenitores, situações que “indiciam que o menor estará a ser vítima de extorsão” e, por isso, devem ser 
denunciadas às autoridades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

News 

Marriot Hotels in Portugal in the "You Eat, 
We Give" campaign. 
31 AUGUST 2022 

Lisbon Marriott Hotel participates in fundraising campaign. 

 

From September 1 to October 31, the Lisbon Marriott together with Marriott hotels in Portugal, under the 

Business Council program, participate in the campaign of Marriott International "You Eat, We Give" and 

donate €1 for each lunch or dinner served in its restaurants to APAV - Portuguese Association for Victim 

Support, according to a statement sent to SUPERCASA News.  



If you are in Lisbon, you can participate in this initiative at CITRUS Restaurant Grill of Lisbon Marriott Hotel. 

 

" We Eat, We Give, highlights an integral part of Marriott's culture that has a long history of investing in 

programs that aim to protect children and families at risk. In Portugal, Marriott hotels are committed and 

engaged in the fight against human trafficking which is an atrocious crime that affects all regions of the 

world. In this sense, we decided to support the APAV Association in the prevention of abuse and 

exploitation of people. We all have an important role to play, whether in raising awareness, building 

partnerships, accessing information or protecting victims. " - adds Elmar Derkitsch, General Manager of the 

Lisbon Marriott Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
JÚLIA 

Celeste recorda episódios de extrema 
violência dentro de casa: “Ele deu-me 
um chapadão que eu até virei a cara” 

“Eu ainda não estava casada e ele já me tinha dado uma chapada”, afirma. 

17:17 29 Agosto, 2022 | SIC 

 

Maria Celeste não esconde o medo que sentia do companheiro e relata episódios de 
miséria e violência na própria casa: “Ele implicava comigo do nada. Deitava-me ao 
chão e eram pontapés, murros em cima da barriga,  

Peça ajuda. 

Ligue para o número gratuito 116 006 – Linha de Apoio à Vítima da APAV – de 2.ª a 
6.ª feira, das 09h às 21h. Envie um e-mail para care@apav.pt. Dirija-se a um 
dos Gabinetes de Apoio à Vítima da APAV. 



 
 

Teresa	Coutinho	vê	caso	de	violência	
doméstica:	“A	polícia	demorou	uma	hora	e	o	
marido	não	foi	preso”	
2 de Agosto de 2022 

Duarte Costa 

Instagram	

Teresa	Coutinho	revelou	que	uma	vizinha,	de	60	anos	de	idade,	foi	espancada	pelo	marido	no	passado	fim	de	
semana.	

A	 atriz,	 criadora	 e	 dramaturga	Teresa	 Coutinho	utilizou	 a	 rede	 social	 Instagram,	 este	 fim	 de	 semana,	 para	
denunciar	um	caso	de	violência	doméstica	que	se	passou	na	rua	onde	habita.	

“Um	caso	de	violência	doméstica	na	minha	rua,	às	22:00	horas,	num	rés-do-chão.	Uma	senhora	de	60	anos	a	ser	
espancada	pelo	marido	com	uma	cadeira.	Ouvimos	os	gritos,	saímos,	chamámos	a	polícia”,	contou.	

“Um	vizinho	entrou	pela	janela,	por	ter	forçado	a	nesga	da	persiana	que	estava	aberta.	As	sete	pessoas	que	se	
juntaram	a	essa	janela	impediram	que	este	horror	continuasse,	várias	de	nós	chamámos	a	polícia	e	o	INEM.	Uma	
hora.	Ambos	demoraram	uma	hora	a	chegar.	A	senhora	seguiu	para	o	hospital	sozinha.	O	marido	não	foi	preso	e	
quem	impediu	que	a	violência	continuasse	não	foi	ouvido.	Nenhum	agente	procurou	averiguar	junto	dos	vizinhos	
o	que	se	passou”,	lamentou.	

“À	minha	insistência	responderam	«deixe-nos	fazer	o	nosso	trabalho».	O	marido	foi	agora	mesmo,	pelo	seu	pé,	de	
cigarro	na	mão,	até	ao	café	da	esquina.	Crime	público,	não	era?	A	polícia	vinha	da	esquadra	da	Rua	da	Palma,	para	
que	conste”,	acrescentou	ainda	Teresa	Coutinho.	

 


