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Quando em Janeiro de 2013 o Parlamento Português ratificou a Convenção do Conselho da 

Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência 

Doméstica (Convenção de Istambul), não só reprovou formalmente os atos de perseguição 

(stalking), como os reconheceu enquanto forma de violência que afeta particularmente 

mulheres e raparigas e que é sustentada em relações de poder historicamente desiguais 

entre mulheres e homens. Admitindo que esta é uma forma de violência baseada no género 

e que a violência contra as mulheres constitui uma violação dos direitos humanos e uma 

forma de discriminação, o Estado Português comprometeu-se a criminalizar a perseguição, 

resolvendo esta lacuna jurídica em Agosto de 2015. Esta posição formal constituiu um passo 

importante para o reconhecimento da experiência de tantas vítimas de perseguição que 

viram o seu tormento desacreditado e minimizado. 

O reconhecimento da perseguição como crime e a adoção de medidas formais de apoio a 

estas vítimas é uma tendência europeia desde o início do século XXI. De facto, a 

perseguição/stalking tem sido progressivamente reconhecida na Europa como um 

problema que afeta particularmente as mulheres, com especial incidência nas mulheres 

jovens. Segundo um estudo conduzido pela Agência dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia (FRA, 2014) sobre Violência contra as Mulheres, que inquiriu mais de 42000 

mulheres em 28 países, 18% das mulheres foi perseguida pelo menos uma vez desde os 15 

anos de idade e 5% das mulheres foi vítima nos 12 meses precedentes ao inquérito, o que 

corresponde a cerca de 9 milhões de mulheres vítimas de perseguição/stalking num período 

de 12 meses.  

Portugal surge a meio da tabela com uma prevalência de vitimação desde os 15 anos de 

idade de 9% e nos últimos 12 meses de 3%. Não obstante estes números, este relatório 

indica igualmente que três quartos (74%) dos casos nunca terão sido sinalizados pelos 

órgãos de polícia criminal, incluindo os mais graves. Este último dado permite refletir sobre 



a insuficiência da criminalização da perseguição para a concretização do reconhecimento 

do fenómeno e das medidas de apoio às vítimas. Portanto, é ainda necessário combater a 

invisibilidade e legitimidade desta forma de violência e, para que tal seja possível, é 

fundamental compreender a complexidade do fenómeno. 

A perseguição, designação adotada para traduzir o termo anglo-saxónico stalking, é um 

fenómeno que cruza conceitos como a ameaça e o assédio e que reúne uma variedade de 

ações que adquirem o estatuto de comportamentos de perseguição pela sua persistência e 

coocorrência. O conceito de perseguição assenta também na perceção da vítima sobre a 

omnipresença indesejadado/a perseguidor/a, a imprevisibilidade e o risco iminente, 

imbuindo este fenómeno de um caráter aparentemente subjetivo e de difícil 

operacionalização. Por outro lado, inclui comportamentos inequivocamente intimidatórios, 

mas não só, podendo também traduzir-se em ações que se repetem no quotidiano ou 

outras que, se descontextualizadas, são frequentemente compreendidas como românticas, 

tais como oferecer presentes, telefonar frequentemente ou deixar mensagens escritas.  

Por cruzarem as narrativas do amor romântico, estes atos de violência e intrusão são 

frequentemente legitimados e até reforçados quando surgem sob o pretexto de iniciar, 

manter ou reatar uma relação de intimidade, contribuindo para o tardio e lento 

reconhecimento da perseguição como forma de violência. 

É precisamente no contexto das relações de intimidade que a concetualização da 

perseguição como forma de violência de género adquire maior relevância. Destaca-se, em 

particular, a fase após a rutura de uma relação, em que os comportamentos de perseguição 

e assédio servem a manutenção de uma ligação entre perseguidores e as vítimas numa 

tentativa de manter o poder e o controlo sobre estas. A banalização e romantização destas 

ações nesta fase particular conduzem a assunções extremamente perigosas, uma vez que o 

risco de escalada de violência é muitas vezes ignorado, apesar de constituir um importante 

fator de risco para o homicídio (Grangeia & Matos, 2012). 

Para além do mais, quando a perseguição é interpretada através do discurso romântico a 

sua legitimação desenha-se na designada “no means yes culture”, dependente dos códigos 

de género que reforçam a iniciativa masculina e a passividade feminina. Por tudo isto, o 



stalking poderá ser entendido não só como a manifestação aberta de formas de 

desigualdades de género, mas também como modo de fazer género, ao reforçar os padrões 

hegemónicos de masculinidade e feminilidade e ao naturalizar diferenças através da 

submissão a práticas e a costumes socialmente instituídos. Deste modo, não será de 

estranhar que muitos dos casos de perseguição não sejam alvo de denúncia ou que as 

vítimas não procurem ajuda formal e, quando o fazem, nem sempre encontram uma 

resposta satisfatória ou eficaz. 

Posto isto, alcançado o tão desejado estatuto de crime, o desafio prende-se agora com a 

transferência do reconhecimento da perseguição como forma de violência do plano formal 

para o plano social, por forma a viabilizar respostas efetivas de proteção das vítimas e a 

prevenir novos episódios de vitimação. 
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