
ASSOCIAÇÕES / ENTIDADES / ORGANIZAÇÕES DE APOIO:

Casa do Brasil de Lisboa: É um espaço de diversidade e de promoção da cultura brasileira em Portugal:
nas suas atividades recreativas, culturais, políticas, de apoio social e jurídico às sócias / aos sócios e
imigrantes de qualquer nacionalidade | 213 400 000 | acolherintegrar@gmail.com
www.casadobrasildelisboa.pt

APAV - Assoc. Portuguesa de Apoio à Vítima: Informação, proteção e apoio às vítimas de infrações
penais | 116 006 – gratuita | www.apav.pt

AMCV - Assoc. de Mulheres Contra a Violência: Promoção dos Direitos Humanos, ao nível dos
Direitos das Mulheres, Jovens e Crianças e o combate a todas as formas de Violência e Discriminação
213 802 160 | www.amcv.org.pt/pt

UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta: Assoc. que se reclama de um feminismo
comprometido socialmente, empenhada em despertar a consciência feminista na sociedade portuguesa
218 873 005 | www.umarfeminismos.org

Assoc. Mulher Séc. XXI – Assoc. de desenvolvimento e apoio às mulheres: Centro de
Atendimento às Vítimas Idosas e de Violência Doméstica do Distrito de Leiria | 800 210 340 | 244 821 728
www.mulherseculoxxi.com

Assoc. Mulheres Sem Fronteiras: Visibilidade de iniciativas em defesa dos Direitos Fundamentais das
Mulheres e dos grupos humanos sistematicamente mais vulneráveis | info@feminista.pt | www.feminista.pt

Projecto Criar: Combate à desigualdade de género, a violência doméstica e o abuso sexual de crianças
222 085 949 | www.apcriar.org.pt

Akto: Educar, Promover e Intervir em Direitos Humanos e Democracia | 239 440 272 | www.akto.org/pt/

Assoc das Mulheres de S. Tomé e Príncipe em Portugal (Men Non): promover e contribuir para a
informação, proteção e apoio às mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, designadamente através de
informação, do atendimento e encaminhamento, do apoio moral, social, jurídico, psicológico e económico
21 362 60 49 | www.mennon.org

AMCDP - Assoc Mulheres Cabo-verdianas na Diáspora em PT: Apoiar as mulheres cabo-verdianas
na sua integração em Portugal segundo as seguintes vertentes: Laboral, sociocultural, familiar
964 941 802 | 963 104 851 | 962 158 356 | www.amcdp.blogs.sapo.cv

MULHERES IMIGRANTES BRASILEIRAS
E DISCRIMINAÇÃO
CONTACTOS ÚTEIS

Linha de emergência: 112
Linha S.O.S. Mulher (Açores): 296 629 757

Centro de Apoio à Mulher de Ponta Delgada (exclusivo para violência doméstica): 296 628 540



Assoc. portuguesa pelos direitos da mulheres na Gravidez e Parto: defesa dos direitos das
mulheres durante a gravidez e parto através da promoção do respeito pelos direitos humanos | 967 761 925
apoio@associacaogravidezeparto.pt | www.associacaogravidezeparto.pt

Espaço Julia – RIAV (Resposta Integrada de Apoio à Vítima): Oferece um atendimento
especializado, feito por técnicos de apoio à vítima da Freguesia de Santo António conjuntamente com
agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) | 210 179 284
www.jfsantoantonio.pt/index.php/projectos/espaco-julia

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL DO ESTADO:

CIG - Comissão para a cidadania e a igualdade de género: responsável pela implementação das
políticas públicas de igualdade e não discriminação | 217 983 000 | www.cig.gov.pt

CICDR - Comissão para a igualdade e contra a discriminação racial: 218 106 100 | www.cicdr.pt

CITE - Comissão para a igualdade no trabalho e no emprego: prosseguir a igualdade e a não
discriminação entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação e, ainda, as relativas à
proteção da parentalidade e à conciliação da atividade profissional com a vida familiar, no setor privado, no
setor público e no setor cooperativo | 215 954 000 | www.cite.gov.pt

AS DENÚNCIAS PODERÃO SER FEITAS:
Ministério Público
Procuradoria-Geral da República
PSP - Polícia de Segurança Pública
GNR - Guarda Nacional Republicana
Polícia Judiciária
ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho

Portal de Queixas Eletrónicas (nesse caso o/a denunciante precisa de se identificar no serviço Via CTT
ou em um posto da polícia, no prazo de 48 horas): www.queixaselectronicas.mai.gov.pt
Página da Polícia Judiciária (denúncia anônima): www.policiajudiciaria.pt/denuncia-anonima
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