
Como apresentar uma 
queixa ao Provedor de 
Justiça de Prisões e 
Liberdade Condicional 
(Prisons and Probation 
Ombudsman – PPO).

Para onde deve enviar 
a sua queixa

Envie cópias de toda a documentação 
relacionada com a sua queixa para a seguinte 
morada:

Prisons and Probation Ombudsman  
Third Floor, 10 South Colonnade  
Canary Wharf, London E14 4PU.

As suas cartas para o Provedor de Justiça de 
Prisões e Liberdade Condicional (Prisons and 
Probation Ombudsman – PPO) podem ser 
enviadas de forma gratuita. Os portes de envio 
serão pagos pelo centro de deportação de 
imigração.

Lembre-se de que não nos deve enviar a 
documentação original, porque não a poderemos 
devolver.

Como apresentar uma 
queixa

Como posso apresentar 
uma queixa ao PPO?

Deve seguir estes três simples passos:

1. Certifique-se de que segue primeiro, de 
forma integral, o processo de queixas do 
centro de deportação de imigração.

2. Indique-nos por escrito, de forma sucinta, 
sobre o que é a sua queixa e com o que é 
que não está satisfeito(a).

3. Envie-nos cópias de toda a documentação – 
incluindo todos os formulários de queixa do 
centro de deportação de imigração.

Apresentou uma queixa  
e continua insatisfeito(a)?
Talvez precise de falar com o Provedor 
de Justiça de Prisões e Liberdade 
Condicional.

Traduzimos esta informação para 
várias línguas. Se não encontrar  
uma brochura na sua língua, 
contacte-nos.

Para onde devo  
enviar toda a minha 
documentação?

Fixed_6.7451_PPO_Stg3-updates_Complaints_DL-lflt_IRC_v6_por-PT.indd   1-3Fixed_6.7451_PPO_Stg3-updates_Complaints_DL-lflt_IRC_v6_por-PT.indd   1-3 17/02/2022   11:13:0617/02/2022   11:13:06



Sabia que... A verdade sobre  
o PPO

Sobre o que é que  
se pode queixar?

Então, sobre o que é  
que me posso queixar?

Pode-se queixar ao PPO sobre todo o tipo de 
coisas – desde o modo como os funcionários 
o(a) tratam, até casos em que tenham 
perdido as suas posses, ou mesmo sobre os 
transportes entre prisões, centros de detenção 
ou o seu país.

Não podemos investigar:

 ¡ Queixas ou decisões sobre casos de 
imigração.

 ¡ Queixas sobre cuidados médicos.

 ¡ Normalmente, se tiver passado mais de 3 
meses desde a resposta final do centro de 
detenção de imigração sobre a sua queixa 
original.

 ¡ A queixa deve ser sobre algo que se sucedeu 
consigo e não com terceiros.

 ¡ Se tiver aberto um processo legal acerca do 
mesmo assunto.

 ¡ O PPO recebe todos os anos milhares de 
queixas, incluindo de pessoas detidas.

 ¡ Ao responder a estas queixas, fazemos 
recomendações aos centros de deportação 
de imigração, e os resultados das nossas 
investigações têm por objetivo fazer com que 
os centros de detenção de imigração sejam 
lugares mais justos e seguros para os detidos 
em todo o país.

 ¡ Não trabalhamos para o Ministério do Interior 
(Home Office) ou polícia de imigração. O PPO 
é completamente independente.

 ¡ A cartas que nos enviar não serão lidas pelo 
centro de detenção de imigração e não 
serão usadas contra si. Não vai complicar o 
seu processo por nos ter enviado uma queixa.

 ¡ Recebemos queixas todos os anos de 
pessoas detidas. Também o(a) podemos 
ajudar.

 ¡ Se concordarmos consigo, poderá 
eventualmente receber um pedido de 
desculpas; compensação por perdas; ou 
mesmo levar à mudança no modo como o 
centro funciona.

 ¡ Informá-lo(a)-emos se podemos investigar 
a sua queixa dentro de 10 dias de a termos 
recebido.

Perdeu algo? Foi tratado(a)  
de modo injusto? Contacte  
o PPO.
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