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Violência Física  

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 
VIOLÊNCIA FÍSICA ? 

   

A violência física é uma violência gerada 

voluntariamente e portanto causa danos 

que não são acidentais e que tem como 

objetivo principal gerar impacto direto 

no corpo e consequências físicas  

externas e internas.  

Atualmente a violência física é um  

problema que se exerce com maior  

frequência.  

... 

MITOS E FACTOS... 

  

Mito: O marido tem direito de bater 

na mulher quando ela se  porta mal. 

Facto: O marido não tem direito a  

maltratar a mulher quando não estiver 

satisfeito com algum comportamento 

desta. A violência não pode ser tolerada  

enquanto resolução de conflitos entre 

duas pessoas, pois existem outras         

maneiras, pacíficas, de resolver  

problemas relacionais, como o diálogo. 

 

Mito: O álcool e/ou as drogas fazem 

com que as pessoas se tornem        

violentas.  

Facto: As substâncias químicas não são 

a causa da violência, mas podem  

potenciá-la porque têm um efeito   

desinibidor. 

EXEMPLOS... 

  

empurrões; 

puxões de cabelos; 

bofetadas, murros ou pontapés; 

cabeçadas; 

 apertar o braço com força; 

apertar o pescoço; 

bater com a cabeça da  vítima contra a      

parede; 

queimar com cigarro; 

agressões com objetos ou armas; 

atropelar ou tentar atropelar; 

 

Estes e outros comportamentos podem 

ir desde formas menos severas de  

violência física até formas  

extremamente severas, das quais  

resultam lesões graves, incapacidade 

permanente ou mesmo a morte  

da vítima. 

O CICLO DA VIOLÊNCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ciclo costuma se repetir, com  

episódios de violência cada vez mais 

graves e intervalo menor entre as fases.  


