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Perseguição  

Se é, ou conhece alguém que  
seja vitima de violência doméstica, 

DENUNCIE 
  

a violência é “um silencio que dói”.  
 

 

Em caso de emergência  

ligue 112  
 

 

Linhas de apoio (gratuitas): 

APAV - 116006 

CIG - 800202148 

Linha SMS - 3060 

 

Se pretender apresentar queixa  

digira-se a um posto da GNR, a uma 

esquadra da PSP ou diretamente  

junto dos serviços do  

Ministério Publico. 

 

Para mais informações contacte o 

Serviço de Ação Social do Município 

de Borba através do  

número 268 891 630 (opção 6). 



O que é a 
PERSEGUIÇÃO ? 

 

Qualquer comportamento que visa  

intimidar ou atemorizar o outro.  

O “stalking pode ser definido como um 

padrão de comportamentos de assédio, 

que se traduz em formas diversas de  

comunicação, contacto, vigilância e  

monotorização persistente por parte de 

uma pessoa em relação a outra sem que 

esta o deseje ou consinta” (APAV, 2015). 
 

... 

MITOS E FACTOS... 

 

Mito: Habitualmente as vítimas não 

conhecem o/a autor/a dos  

comportamentos de assédio  

persistente. 

Facto: Na maioria das situações o/a  

autor/a é conhecido/a da vítima  

 

Mito: O assédio persistente é uma 

experiência intrusiva. Apesar disso, 

não envolve qualquer perigo. 

Facto: O assédio persistente é uma  

experiência intrusiva para a vítima e  

pode revelar-se extremamente  

perigoso. Com o passar do tempo e à  

medida que o/a autor/a dos  

comportamentos se sente rejeitado/a, 

os seus atos e tentativas de  

comunicação e/ou de aproximação à  

vítima tornam-se cada vez mais  

ameaçadores, representando um risco 

efetivo de ocorrência de atos  

de violência.  

O CICLO DA VIOLÊNCIA 

 

 

 

 

 
 

 

 

O ciclo costuma se repetir, com  

episódios de violência cada vez mais 

graves e intervalo menor entre as fases.  

EXEMPLOS... 

 

seguir o companheiro para o seu local de 

trabalho ou quando este sai sozinho;  

 

controlar constantemente os  

movimentos, telefonar frequentemente 

ou mandar mensagens; 

 

tentar persistentemente aproximações  

físicas ou pedidos de encontros;  

 

oferta sucessiva de presentes  

indesejados (flores com declarações 

amorosas ou caixas de bombons, entre 

outros brindes);  

 

a recolha de informações sobre a vítima 

junto de terceiros. 

 

De salientar ainda a ameaça virtual, o    

cyberstalking (publicar ou partilhar nas  

redes sociais, ou em  outros locais da  

internet, fotos, vídeos ou comentários).  


