
Danos．Intolerância
* Tipos de violência doméstica *

A Lei n.° 2/2016 (Lei de prevenção e combate à 

violência doméstica) entrou em vigor em 5 de 

Outubro de 2016.

Considera-se violência doméstica quaisquer 

maus tratos físicos, psíquicos ou sexuais que 

sejam cometidos no âmbito de uma relação 

familiar ou equiparada, os quais constituem 

actos ofensivos praticados de forma reiterada 

ou de uma vez só quando praticados de 

forma violenta ou gravosa.

*Violência física: Lesão ou 

sofrimento físico e permanente 

provocado não acidentalmente, 

incluindo o exercício de violên-

cia física e o uso de instrumen-

tos contundentes / armas.

*Abuso sexual: Abuso sexual de 

crianças ou prática sexual contra 

a vontade do(a) companheiro(a).

*Ofensa psíquica: Como insultos e 

ameaças verbais ou negação do 

acesso da vítima aos recursos 

económicos.

Tolerância à

violência doméstica

Conservar

a família
Com a sua tolerância em silêncio, 

é impossível pôr fim à violência doméstica.

O crime de violência doméstica é punível 

com pena de prisão até 15 anos

Serviços de apoio aos casos

de violência doméstica
* Instituto de Acção Social

Divisão de Serviços Familiares ĳĹĳĳġĲĺĵĶ

Centro do Bom Pastor ĳĹĶĸġĴĸĸĹ

Centro de Retiro para Homens ĳĹĵĹġĲĹĹĵ

* Serviços de apoio em caso de emergência

* Serviços integrados de apoio a famílias

* Serviço de aconselhamento

*Serviço de acolhimento

ĳĹĴĳġķķĴĳ

ĳĹĵĶġĳĸķĺ

Procura de ajuda

Medidas de protecção

Em caso de emergência, ligue 993 ou 999 

para procurar ajuda da Polícia.

Serviço de acolhimento

Assistência económica
de urgência

Acesso a apoio
judiciário urgente

Serviço de cuidados
de saúde

Assistência no acesso ao
ensino / emprego

Aconselhamento individual
e familiar

Serviço de
aconselhamento jurídico

Acompanhamento da vítima de violência 

doméstica a instituição médica, a instalações 

de serviços sociais, ao local onde ocorreu o 

incidente, ao domicílio ou a outro local, para a 

retirada de pertences.

*No decorrer do processo penal, a vítima pode pedir ao 

tribunal a aplicação de medidas de coacção.

Medidas de 

protecção 

policiais

Medidas de 

protecção 

gerais

Disponibilizamos-lhe e à sua família as medidas de 

protecção que se seguem:

A violência doméstica afecta cada um 

dos membros da família. Para o cresci-

mento e desenvolvimento saudável dos filhos e para 

a felicidade do(a) próprio(a) e da sua família, actue 

com coragem e procure ajuda!

ĳĹĳĴġĴıĴı
Linha aberta de apoio a vítimas de violên-

cia doméstica, disponível 24 horas por dia

www.ias.gov.mo

Linha aberta de apoio a mulheres, disponibilizada 
24 horas por dia pelo Centro de Solidariedade Lai 
Yuen da Associação Geral das Mulheres

ĳĹĹĶġĶĳĲĹ
Linha aberta para a protecção de crianças, 
disponibilizada pelo Centro de Protecção das 
Crianças

ĳĹĶĳġĶĳĳĳ
Linha aberta “Esperança de Vida”, disponibilizada 
pela Cáritas de Macau

ķĶĴĴġĺķıĹ
Linha aberta de apoio a vítimas de abuso sexual, 
disponibilizada 24 horas por dia pelo Sheng Kung Hui

ĳĹĴĳġķķĴĳ
Centro de Solidariedade Lai Yuen da Associação 
Geral das Mulheres

ĳĹĹĶġĶĳĲĹ
Centro de Protecção das Crianças da Associação 
de Luta Contra os Maus Tratos às Crianças de 
Macau

ĳĹĴĹġĹĹĹķ
Centro de Aconselhamento Matrimonial e Familiar 
do Movimento Católico de Apoio à Família em 
Macau

Centro de Apoio à Família Kin Wa da 
Secção de Serviço Social da Igreja 
Metodista de Macau

ĳĹĵĳġıĴķĲCentro de Serviços Integrados “Família 
Alegre” do Exército de Salvação

ĳĹĳĴġĴĺıĳ

Complexo de Serviços para a Família e 
Comunidade do Fai Chi Kei da 
Federação das Associações dos 
Operários de Macau

ĳĹĳĳġĸĶĶķ
Centro Lok Chon da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau

ĳĹĶĸġĳĸĺĵ
Centro de Apoio Familiar da Associação 
Geral das Mulheres

ĳĹĺĴġĵĲıĺ
Centro de Serviços Integrados de Apoio à 
Família - Fonte de Alegria e de Energia 
da Cáritas Macau

ĳĹĴĶġĴĵķĸ
Centro de Apoio Múltiplo à Família 
“Alegria em Harmonia” da Associação 
Geral das Mulheres

ĳĹĶıġıĲķı
Centro de Apoio à Família Alegria em 
Abundância da Associação Geral das 
Mulheres

ĳĹĹĴġĸııĲ
Centro de Educação e Apoio à Família 
na Ilha da Taipa da Secção de Serviço 
Social da Igreja Metodista de Macau

ĳĹĶıġĳıĵı

Complexo de Apoio à Família e de 
Serviço Comunitário de Seac Pai Van da 
União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau
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