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O que são os crimes de ódio?

São entendidos como crimes de ódio os crimes
praticados contra as pessoas pelo simples facto
de serem quem são.

Estes incluem:
 insultos
 violência física e espancamentos
 ser ridicularizado
 sofrer bullying
 ser intimidado por alguém
 ataques ou roubo à propriedade

Uma pessoa pode ser vítima de crimes de ódio
pelos seguintes motivos:
 raça
 religião ou crença
 orientação sexual
 por razões de identificação de género
 deficiência, incluindo dificuldades
de aprendizagem,
 deficiência física e saúde mental

Deve informar a polícia se for vítima de um crime
de ódio, se presenciar um crime de ódio ou se
conhecer alguém que tenha sido vítima de tal crime.
Se não quiser apresentar uma denúncia à polícia,
pode conversar com outros agências, como o Apoio
à Vítima ou grupos de apoio existentes na
comunidade local.

Como informar a polícia sobre
um crime de ódio
Pessoalmente:
Pode dirigir-se à esquadra de polícia local
pessoalmente ou falar com o agente da polícia de
apoio à comunidade ou PCSO.

Por telefone:
Em caso de emergência, ligue 999.
Para pedir informações de caráter geral ou para
informar a polícia sobre um crime ou incidente que já
não esteja a ocorrer, ligue 101.
Linha de Apoio à Vítima
(Número verde 24/7) 0300 30 31 982

Online:
 True Vision - Pode informar a polícia sobre um
crime de ódio em t report-it.org.uk
 Faça uma denúncia eletrónica ao Apoio à Vítima em
www.reporthate.victimsupport.org.uk

Grupos de apoio:
 Pode contactar os grupos de apoio na sua área pode encontrar uma lista de contactos de grupos de
apoio em True Vision - www.report-it.org.uk

O que acontece quando
apresenta uma denúncia de um
crime de ódio?
Quando apresenta uma denúncia de um crime de
ódio, a polícia irá investigar o sucedido e a sua
denúncia será levada a sério.
A polícia apoiará qualquer pessoa que apresente uma
denúncia sobre um crime de ódio e fará o seu melhor
para que se sinta em segurança.

Se um crime de ódio ocorrer
contra si ou contra outra
pessoa:








em caso de emergência, ligue sempre para o 999
procure um lugar seguro logo que possível
faça o máximo de barulho possível para chamar a
atenção
obtenha ajuda
se presenciar a ocorrência de um crime de ódio,
não se coloque em perigo
informe sempre a polícia do sucedido
se puder, tome note de tudo o que se lembrar
sobre o que aconteceu, a data e hora em que
ocorreu, uma descrição da pessoa, se não a
conhecer, e o que disseram ou fizeram.
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