
O que é um Incidente motivado por Preconceito?
Um incidente ou crime motivado por preconceito é um ato ilegal contra uma pessoa 
ou propriedade (pública ou privada) com base na raça, cor, religião, género, deficiência, 
orientação sexual, identidade ou expressão de género e/ou nacionalidade. 

O que deve fazer se for vítima ou testemunha     
de um Incidente motivado por Preconceito?
Deve primeiro denunciar todo e qualquer incidente suspeito ou confirmado motivado por 
preconceito ao seu departamento de polícia local. Se se tratar de uma emergência ou de 
um crime em curso, ligue imediatamente para o 911.

E se me sentir desconfortável em denunciar      
ao departamento de polícia local?
Poderá denunciar ao Ministério Público do seu Condado. Em Nova Jersey, cada Ministério 
Público do Condado tem uma Unidade de Crimes motivados por Preconceito. Os detetives 
afetos a estas unidades especializadas são responsáveis pela receção de denúncias e 
pela investigação de todos os incidentes motivados por preconceito. Poderá também 
denunciar um incidente motivado por preconceito à Procuradoria-Geral da República 
de Nova Jersey em www.njoag.gov/bias, através do portal de crimes motivados por 
preconceito em bias.njcivilrights.gov, ou ligando para 1-800-277-BIAS (2427).

Tenho que dar o meu nome e informações de contacto?    
O que tenho de denunciar? 
Não, não tem de dar o seu nome ou informações de contacto, pode denunciar anonimamente. 
A única informação que deve fornecer para denunciar um incidente motivado por preconceito 
é a informação que desejar fornecer. No entanto, quanto mais informações fornecer, melhor 
será a sua capacidade de investigar.

LEMBRE-SE de DENUNCIAR Incidentes motivados por Preconceito:
•• Para Emergências e Crimes em Curso Ligue 911  
•• Contacte o seu Departamento de Polícia Local 
•• Contacte o Ministério Público do seu Condado  
•• Contacte a Procuradoria-Geral da República de NJ:
  ••  Linha Direta Crimes motivados por Preconceito em 1-800-277-BIAS (2427)
  ••  Portal de Denúncias de Crimes motivados por Preconceito: bias.njcivilrights.gov
  ••  Recursos Crimes motivamos por Preconceito: www.njoag.gov/bias

DENUNCIE!

Procuradoria-Geral da República de NJ | Divisão de Justiça Criminal | 
Unidade de Crimes motivados por Preconceito | NJOAG.gov/BIAS
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