Campanha de
Sensibilização

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

DENUNCIE

“Um silêncio que dói”

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

Campanha de Sensibilização
Contra a Violência
Doméstica

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

Estagiária:
Sílvia Rosa
Orientação:
Prof. Dra. Susana Silva
Dra. Sofia Alexandra Dias

de Borba através do

Local de realização de estágio:
Praça da Republica, 7150-249 Borba

número 268 891 630 (opção 6).

https://www.facebook.com/acaosocialborba

Violência Sexual

O que é a
VIOLÊNCIA SEXUAL ?
A violência sexual, descreve todas as

EXEMPLOS...

MITOS E FACTOS...

violação;

Mito: Os homens e rapazes não

ações através das quais o agressor

exposição a atos sexuais;

pratica comportamentos sexuais não

exposição a pornografia;

desejados pela vítima, atingidos com o

uso da ameaça, coação ou força física.

prostituição forçada;
forçar a ter relações sexuais

...

desprotegidas;
assédio sexual;
envolvimento em atividades sexuais que

O CICLO DA VIOLÊNCIA

não quer e/ou cujo significado não
compreende.

podem ser vítimas violência sexual
Facto: Qualquer homem pode ser
vítima de violência sexual, seja qual for
a sua crença religiosa, etnia, cultura,
escolaridade, situação económica, idade,
classe social, origem, profissão ou
orientação sexual.
Estima-se que 1 em cada 6 homens é
vítima de alguma forma de violência
sexual antes dos 18 anos.
Mito: O marido tem direito ao corpo
da mulher. Ela tem o dever de

Podemos enumerar outros
comportamentos, como

amordaçar, atar contra a vontade,
queimar os órgãos sexuais da vítima.
A violação e a coação sexual são alguns
O ciclo costuma se repetir, com

dos crimes sexuais mais

episódios de violência cada vez mais

frequentemente praticados no âmbito

graves e intervalo menor entre as fases.

da violência doméstica.

receber o marido sempre que este o
desejar.
Facto: Ninguém tem o direito sobre o
corpo de outrem. O marido tem apenas
direito ao seu próprio corpo, como todas
as outras pessoas.
A mulher não tem o dever de se
relacionar sexualmente com o marido.

