Trabalhadores/as do Sexo Que
Trabalham em Casas
PROMOTING HEALTH AND DIGNITY

Fighting for social justice and inclusion

A POLÍCIA

E OS SEUS

DIREITOS
Queremos que todos os/
as trabalhadores/as do sexo
tenham conhecimento dos seus
direitos se a polícia bater à
porta sem aviso prévio.
Este documento contém
informação sobre os seus
direitos quando lidar com a
polícia na Escócia. Se viajar
para outras partes do Reino
Unido para trabalhar, lembrese que esta informação não se
aplica na Inglaterra, no País de
Gales ou na Irlanda do Norte.
Estes conselhos e informações
destinam-se a todos/as,
independentemente da sua
nacionalidade ou do seu
estatuto de imigrante.

SE NÃO TÊM MANDADO,
NÃO PODEM ENTRAR
Se a polícia chegar à sua porta sem
aviso prévio e não tiver um mandado,
você não é obrigado/a a deixálos entrar. A polícia só pode entrar
em casas sem mandado se houver
uma urgência, como, por exemplo,
se houver uma vida em perigo ou se
houver a possibilidade de destruição
de provas materiais valiosas.
Se a polícia tentar argumentar que
tem o direito a entrar sem mandado,
pergunte-lhes porquê e anote
a resposta.
Se a polícia não tiver um mandado,
você tem o direito de lhes fechar
a porta.
A polícia não tem o direito de
ir a sua casa repetidamente
depois de lhes ter indicado de
forma clara que não quer falar
com eles. Se isso acontecer, faça
uma queixa à Police Scotland
(Polícia da Escócia) ou contacte
a SCOT‑PEP para pedir ajuda.

NÃO É OBRIGADO/A
A RESPONDER ÀS
PERGUNTAS DELES
A não ser que a polícia suspeite que
tenha cometido ou testemunhado
um crime, você não tem que
responder a quaisquer perguntas.
Recuse delicadamente.
Se a polícia suspeitar que cometeu
ou testemunhou um crime,
pergunte-lhes de que crime
suspeitam que cometeu, antes
de responder às perguntas deles.
As únicas perguntas a que é
obrigado/a a responder se for
suspeito/a de ter cometido ou
testemunhado um crime são: o
seu nome, morada, data e local
de nascimento e nacionalidade.
Não é obrigado/a a responder
a quaisquer outras perguntas
que lhe sejam feitas pela polícia.
Se for estrangeiro/a, não é
obrigado/a a responder a
quaisquer perguntas sobre o
seu estatuto de emigrante,
apenas tem que responder sobre
a sua nacionalidade.

NÃO TÊM O DIREITO DE
O/A FILMAR, FOTOGRAFAR
OU DE TIRAR IMPRESSÕES
DIGITAIS
Se a polícia não o/a tiver detido
formalmente, eles não têm o direito
de o/a filmar ou fotografar.
Se tentarem fazê-lo, recuse
delicadamente.
Se a polícia não o/a tiver detido
formalmente, eles não têm o direito
de tirar as suas impressões
digitais. Se tentarem fazê-lo,
recuse delicadamente.

DIREITOS AO SER
DETIDO/A
PROTEJA OS SEUS BENS
A polícia não tem o direito de
levar quaisquer bens da sua
propriedade sem um mandado.
A polícia não tem o direito de
analisar o seu telefone sem
um mandado. Não lhes dê o
seu telefone.

RESPONSABILIZE
A POLÍCIA
Pergunte sempre aos agentes da
polícia os seus nomes e números
de identificação (badge number).
Eles são obrigados a fornecer
esses dados quando isso lhes for
perguntado.
Você tem o direito de filmar os
agentes da polícia se eles forem a
sua casa, mas deve informá-los de
que os está a filmar.
Se achar que a polícia tem
informação sobre si, como, por
exemplo, o seu número de telemóvel
ou a sua morada, pode requerer
os detalhes dessa informação
submetendo um “Ssubject Access
Request” o abrigo da Lei de Proteção
de Informação (Data Protection Act).

Se a polícia suspeitar que cometeu
um crime, então poderá detê-lo/a.
Nesse caso, eles são obrigados
a informá-lo/a porque razão ou
razões foi detido/a e a explicarlhe os seus direitos. Se tiver sido
detido/a, não é obrigado/a a
responder a quaisquer perguntas,
para além do seu nome, morada,
data/local de nascimento e
nacionalidade.
Se for detido/a, tem direito de ter
acesso a um advogado desde o
momento em que for detido/a.
Também tem o direito de informar
alguém de que se encontra detido.
Pode ser detido/a por um período
máximo de 24 horas. Se a polícia
o/a quiser deter durante um período
mais longo, eles precisam de obter a
permissão de um/a juiz/a.

Visit our website:

scot-pep.org.uk
Contact us.
Email or phone best.
SCOT-PEP, The Matrix,
62 Newhaven Road
Edinburgh EH6 5QB
voice@scot-pep.org.uk
(+44) 0131 622 7550

