
 
A violência doméstica é um 

padrão de maus tratos por parte 

de um parceiro, 

ex-parceiro ou familiar (incluindo sogros) que 

pode assumir várias formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode incluir: 

• Maus tratos em defesa 

da honra 

• Bater ou pontapear 

• Intimidar ou ameaçar 

• Isolar ou culpar 

• Ser persuadida a praticar 
atos sexuais com os quais 
não se sente confortável 

 
 

• Controlar o seu dinheiro 

• Casamento forçado 

• Usar os filhos contra si 

• Mutilação Genital Feminina 
(MGF) 

• Controlar a sua imigração 

Oferecemos apoio especializado e confidencial às mulheres 
negras e de minorias étnicas (BME) em Brighton, Hove e East 
Sussex. 

Ligue para 0300 323 9985 
ou em caso de emergência, ligue 

999 
Se não atendermos, deixe o seu nome, idioma e número de telefone seguro 

para que possamos retribuir a chamada. (Se não conseguir fazer isto em 

inglês, peça a uma pessoa de confiança para a ajudar) Podemos 

disponibilizar intérpretes e cuidados infantis mediante pedido. 

 

Para mais 
informações ou 
consultas, visite 
theportal.org.uk 
e clique no link 

BME

 
 

     



 
Todas as mulheres têm o direito de se sentir seguras na 

sua comunidade. Qualquer pessoa pode ser vítima de 

violência doméstica, independentemente das suas 

origens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Em caso de emergência, ligue 999 

Linha de Apoio 24 horas às Vítimas de 

Violência Doméstica 

0808 2000 247 
Intérpretes disponíveis. 

RISE at The Portal 0300 323 9985 

Visitas sem marcação prévia: Pode falar com alguém de forma confidencial 

e discreta, pessoalmente, nos seguintes locais: 
 

HOVE: Hove Town Hall (Serviço de Apoio ao Cliente, 

Norton Road, Hove, BN3 4AH) 

Todas as quartas-

feiras, 10h00 – 12h00 

EASTBOURNE: Citizens Advice Bureau 

(8 St Leonards Road, Eastbourne, BN21 3UH) 

Todas as quartas-

feiras, 13h00 – 15h00 

HASTINGS: CGL Portal Service (Fellowship of St Nicholas, 

66 Londres Road, St Leonards on Sea, TN37 6AS) 

Todas as quintas-

feiras, 13h00 – 15h00 

Apoio às Vítimas de Casamento Forçado e Outras Práticas Prejudiciais 
 

Forced Marriage Unit 0207 008 0151 

Karma Nirvana 0800 5999 247 

Southall Black Sisters 0208 571 0800 

IKWRO Ajuda para mulheres e 
meninas do Médio Oriente, Norte de 
África e Afeganistão 

0207 920 6460 

Apoio às Vítimas de Mutilação Genital Feminina (MGF) 
 

Linha de Apoio 24 horas às Vítimas de 
MGF da NSPCC 

0800 028 3550 

Forward 0208 960 4000 ext. 1 

FGM Lead (Rape Crisis Sussex Surrey) 07399 148927 / 01293 538477 

 

Quando falamos, temos medo que as nossas palavras não sejam 
ouvidas ou bem recebidas. Mas quando nos calamos, continuamos 

com medo. Então é melhor falar. Audre Lorde 
“ 


