
Portuguese 

 

Shakti women’s aid é um organismo que oferece ajuda gratuita a 

mulheres de minoria étnica (BME), crianças e jovens que passaram 
ou estão passando por abuso doméstico por parte de seus 

parceiros/maridos, ex-parceiros e/ou outros membros de sua família. 

 
Você ou alguém que você conhece está passando por alguma dessas 

situações: 

 
- espancamento, 

- menosprezo, 

- xingamentos. 

- ameaças, 
- sexo forçado, 

- aprisionamento, 

- proibição de ver a família ou amigos, 

- preocupação com casamento forçado, 
- ameaça de ser abandonada em país estrangeiro ou de ter cancelada 

a sua permanência, 
- as pessoas que moram com você lhe tratam mal? 

 
 

SE ALGUMA DESSAS SITUAÇÕES ESTÁ ACONTECENDO COM 
VOCÊ OU COM ALGUÉM QUE VOCÊ CONHECE, NÓS PODEMOS 

AJUDAR. VOCÊ TEM O DIREITO DE ESTAR E DE SE SENTIR EM 

SEGURANÇA. 

 

Se você está passando por alguma situação de abuso doméstico, não 

tenha medo de procurar ajuda. Além de procurar o nosso auxílio, 
você também poderá conversar com seu médico ou assistente social 

em segredo. 
 

Shakti providencia: 
 

Acomodação segura de forma temporária, informação e ajuda na 

defesa de seus direitos e benefícios, procura por casa e emprego, e 

em suporte emocional.  

 
Você pode contar com a nossa ajuda para mulheres e crianças 

mesmo que você more fora de Edinburgh (Outreach support) e ainda 

está decidindo se vai deixar seu marido ou sua família.  
 

Informe-se sobre o nosso auxílio para mulheres e crianças que 

deixaram acomodações para refugiados ou qualquer outro tipo de 

acomodação temporária. 

 

Nossos empregados falam 20 línguas além do Inglês. 
 



Portuguese 

 

Fale conosco pelo telefone: 0131 475 2399 – estamos abertos de 

Segunda a Sexta-feira, das 9:30 às 17h. 
 

Lembre-se: em caso de emergência ligue para 999. 

 
Você também pode ligar para Scottish National Domestic Abuse 

Helpline no número 0800 027 1234 (aberto 24h). 

 
A Polícia e o National Domestic Abuse Helpline podem ajudá-la com 

tradução caso você precise. 

 

 
 


