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Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica - 
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A polícia tem a missão e a
obrigação de proteger e

ajudar todas as vítimas de
crime. A polícia portuguesa,
sobretudo na última década,
tem vindo a desenvolver um

grande esforço nesse
sentido. No contacto com a
polícia ou outros orgãos de
segurança, não hesite em
fazer valer os seus direitos

como vítima.

800 202 148

Violência Doméstica 

https://www.apav.pt/vd/index.php/features2
https://www.cig.gov.pt/area-portal-da-violencia/portal-violencia-domestica/servico-de-informacao-as-vitimas-de-violencia-domestica/
https://www.cig.gov.pt/area-portal-da-violencia/portal-violencia-domestica/servico-de-informacao-as-vitimas-de-violencia-domestica/
https://www.cig.gov.pt/area-portal-da-violencia/portal-violencia-domestica/servico-de-informacao-as-vitimas-de-violencia-domestica/


A violência doméstica implica que num
relacionamento, em termos

comportamentais, uma das partes,
controle a outra. Todos podemos ser

vítimas de violência doméstica. As
vítimas podem ser ricas ou pobres, de
qualquer idade, sexo, religião, cultura,

grupo étnico, orientação sexual,
formação ou estado civil.

Existem vários tipos de
violência domestica, para

com:
-As mulheres;
-Os homens;
-As crianças;

-Pessoas LGBTI (Lésbicas,
gays, bissexuais…)
-Pessoas idosas…

Violência doméstica Está a ser vítima?
 

 Ele(a) constantemente ignora os seus
sentimentos?

Goza com as coisas que lhe diz?
 Procura ridicularizá-lo(a) ou fazê-lo(a)

sentir-se mal em frente dos seus
amigos ou de outras pessoas?

 Alguma vez ele(a) ameaçou agredi-
lo(a)?

Não pode estar com os seus amigos e
com a sua família porque ele(a) tem

ciúmes?
 Alguma vez foi forçado(a) a ter

relações sexuais?
Tem medo de dizer “não” quando não

quer ter relações sexuais?
É forçado(a) a justificar tudo o que

faz?
Sempre que quer sair tem que lhe

pedir autorização?
 

A violência contra as pessoas idosas
tem sido classificada em diferentes

tipos – violência física; violência
psicológica; violência sexual; violência
económica ou financeira; negligência;

abandono – podendo estes surgir
isoladamente ou combinados.

Para mais informação consulte os sites abaixo:
Violência Doméstica (apav.pt⦁ )

Serviço de Informação às Vítimas de Violência
Doméstica 

 CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género

Caso esteja numa situação dessas, ligue 800 202 148
 


