INQUÉRITO A BROOK HOUSE
Qual é o objetivo do inquérito a Brook House?
Estamos a investigar os maus tratos infligidos aos detidos no Brook House IRC entre 1 de
abril de 2017 e 31 de agosto de 2017. "Maus tratos" significa tratamento contrário ao disposto
no artigo 3.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
O objetivo do inquérito é descobrir a extensão dos maus tratos no Brook House IRC durante
o período de tempo descrito nos Termos de Referência. O inquérito investigará a
responsabilidade por esses maus tratos e se as falhas sistémicas contribuíram para os
mesmos. Através da recolha de provas e das audições públicas, o inquérito investigará a
responsabilidade pelos eventos no Brook House IRC e, através da publicação de um relatório,
fará recomendações para que todas as organizações relevantes possam aprender lições a
partir do que aconteceu.

Independente do governo
Este é um inquérito estatutário independente que analisa os eventos no Brook House IRC
entre 1 de abril de 2017 e 31 de agosto de 2017.
•
•

Ser independente significa que o inquérito não faz parte do governo e não é dirigido
por um departamento do governo;
Ser estatutário significa que o inquérito foi convertido a partir de uma investigação
existente num inquérito ao abrigo da Lei dos Inquéritos, de 2005, e tem o poder de
obrigar as testemunhas a depor e a apresentar documentos.

Como nos contactar
Esteve detido no Brook House IRC entre 1 de abril de 2017 e 31 de agosto de 2017? Se for
o seu caso, queremos ouvir o que nos tem para dizer. Pode entrar em contacto conosco
usando o nosso Formulário de Contacto ou através de um dos métodos abaixo:
Telefone:

0800 181 4363

Email:

enquiries@brookhouseinquiry.org.uk

Escreva para:

Freepost BROOK HOUSE INQUIRY
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Devo contactar-vos em Inglês?
Se preferir comunicar numa língua diferente do inglês, por favor diga-nos e podemos
providenciar falar consigo através do nosso serviço de tradução.

Quero participar no Inquérito
Se já tem um advogado a representá-lo(a), por favor fale com ele sobre tornar-se um
participante ativo. Se ainda não tiver um advogado ou ainda não nos tiver contactado, por
favor contacte-nos através de um dos métodos acima.

Onde posso encontrar mais informação?
Podem ser encontradas mais informações no nosso site, incluindo datas de audiências,
informações sobre o nosso ponto de encontro e notícias sobre o inquérito.

Organizações úteis
Infelizmente, não somos capazes de prestar ajuda ou aconselhamento em matéria de
imigração, que está fora dos parâmetros deste inquérito. Se necessitar de qualquer apoio
relacionado com o seu estatuto de imigrante ou tiver problemas de assistência social,
contacte uma das organizações abaixo indicadas:

Cruz Vermelha
Pode prestar assistência social urgente a refugiados e requerentes de asilo, e vítimas de
tráfico de seres humanos.

Fiança para os Imigrantes Detidos – Tel. 020 7456 9750 (2.ª – 5.ª feira 10:00 – 12:00)
Presta aconselhamento jurídico e representação aos imigrantes detidos em centros de
detenção de imigração e estabelecimentos prisionais.

Ajuda aos Imigrantes – Linha de Ajuda Gratuita sobre Asilo 0808 8010 503
Presta aconselhamento e ajuda aos imigrantes.

Justiça Médica – Tel. 0207 561 7498
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Oferece aconselhamento médico independente e avaliações aos detidos por imigração, e
escreve relatórios médico-legais e cartas a descreverem importantes preocupações
médicas.

Grupo de Assistência aos Detidos de Gatwick – Tel. 01293 657070
Oferece apoio e amizade aos detidos no Gatwick IRC e às suas famílias.

Provedor para os Estabelecimentos Prisionais e de Liberdade Condicional – Tel. (com
tarifa reduzida) 0845 010 7938 (serviço com atendedor de chamadas)
Investigação independente das queixas dos detidos em estabelecimentos prisionais ou
detidos em regime de imigração

Samaritanos - Tel. 116 123 gratuito
Apoio de escuta gratuito para quem precisa

Clique para descarregar um PDF com esta informação
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