A APAV ajuda as pessoas LGBTI+
a exercerem os seus direitos.
Contacte-nos.
APAV ALGARVE | 963 725 830 | apav.algarve@apav.pt
EMAV LEZÍRIA DO TEJO | 243 356 505 | emav.leziriatejo@apav.pt
GAV ALTO ALENTEJO OESTE | 242 094 732 | apav.altoalentejo@apav.pt
GAV BRAGA | 253 610 091 | apav.braga@apav.pt
GAV CASCAIS | 21 466 42 71 | apav.cascais@apav.pt
GAV COIMBRA | 239 781 545 | apav.coimbra@apav.pt
GAV FARO | 289 820 788 | apav.faro@apav.pt
GAV LISBOA | 21 358 79 00 | apav.lisboa@apav.pt
GAV ODIVELAS | 800 502 357 | apav.odivelas@apav.pt
GAV OEIRAS | 21 454 02 57 | apav.oeiras@apav.pt
GAV PAÇOS DE FERREIRA | 255 860 777 | apav.pacosdeferreira@apav.pt
GAV PONTA DELGADA | 296 285 399 | apav.pontadelgada@apav.pt
GAV PORTIMÃO | 282 484 407 | apav.portimao@apav.pt
GAV PORTO | 22 550 29 57 | apav.porto@apav.pt
GAV SANTARÉM | 243 356 505 | apav.santarem@apav.pt
GAV SETÚBAL | 265 534 598 | apav.setubal@apav.pt
GAV TAVIRA | 281 320 592 | apav.tavira@apav.pt
GAV VILA REAL | 259 375 521 | apav.vilareal@apav.pt
GAV DIAP BRAGA | 253 081 170 | gav.diap.braga@apav.pt
GAV DIAP FARO | 289 091 114 | gav.diap.faro@apav.pt

www.apav.pt

apoio a
vítimas LGBTI+

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
presta serviços especializados, gratuitos e
confidenciais a pessoas LGBTI+ que tenham
sido vítimas de qualquer forma de crime ou
violência, motivados ou não pela identidade
de género, características sexuais e/ou
orientação sexual.

Se é LGBTI+ e foi vítima de alguma forma
de crime ou violência, é natural que:
• Não se sinta confortável em abordar as
questões relacionadas com a sua
identidade de género e/ou orientação
sexual com as autoridades e os serviços de
apoio;
• Enfrente desafios acrescidos no contacto
com os profissionais do sistema de justiça
para expor essas situações;
• Tenda a não denunciar essas situações
por medo de sofrer retaliação e ver a sua
vida íntima exposta a amigos, colegas de
trabalho e familiares;
• Hesite em denunciar situações que
porventura possam reforçar os estereótipos ligados às pessoas LGBTI+.

Na APAV encontrará profissionais que
poderão prestar-lhe:
• Informação sobre os seus direitos;
• Apoio para formalizar uma queixa/denúncia
(se necessário fazemos acompanhamento à
esquadra);
• Apoio emocional e psicológico;
• Apoio prático e encaminhamento.

O apoio que prestamos:
• É gratuito, confidencial e igual para todas
as pessoas independentemente da sua
orientação sexual, identidade de género
e/ou expressão de género;
• Sensível e adequado às questões mais
específicas das pessoas LGBTI+;
• É especializado em casos de
discriminação ou crimes de ódio cometidos
contra pessoas LGBTI+;
• Poderá ser prestado numa língua que
compreenda, de acordo com a
disponibilidade da equipa ou com recurso a
serviços de tradução e intérpretes.

