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O que acontece se eu não obtiver uma decisão conclusiva do
governo do Reino Unido?
• Dependendo das circunstâncias, você pode ser encaminhado(a) para a autoridade
apropriada - a força policial relevante ou o Ministério do Interior.
• Se você não é britânico(a) ou cidadão(ã) da UE, e se não houver outras
circunstâncias que lhe dariam o direito de viver no Reino Unido, será oferecido
apoio para que você retorne voluntariamente ao seu país de origem.

O que acontece se eu recusar apoio agora, mas decidir depois
que gostaria de obter apoio ou mais informações?
Você pode fazer seu próprio encaminhamento à Beacon pelo
telefone 03000 11 55 55 (opção 3). O site da Beacon
(www.hertfordshirebeacon.org) possui informações úteis
sobre como lidar com os efeitos da exploração e compreender
o processo de justiça criminal. Ele também tem detalhes de
outras agências locais em Hertfordshire que podem oferecer
algum apoio emocional e prático.

Você pode fazer seu próprio encaminhamento à Central
Nacional de Combate à Escravidão (National Modern
Slavery Helpline) pelo telefone 08000 121 700, que pode
oferecer aconselhamento imediato em mais de 200 idiomas.
Esta central de apoio é gerida por uma instituição de caridade
especializada, a Unseen, independente e sigilosa. Como a
Beacon, você pode obter ajuda da Central sem precisar se
envolver com a polícia ou com o governo do Reino Unido.

INSTRUCTION TO PROFESSIONALS & NGOs: Please ensure that the individual
presenting can read and has the mental capacity to give informed consent to the
National Referral Mechanism (NRM). Refer to the victim referral pathways for further
information. This flyer should only be taken home by the individual presenting if they
are residing in a safe location. If not, you are potentially putting them at risk.
HERTFORDSHIRE
Modern Slavery Partnership

Suporte disponível para adultos no Reino
Unido que estão sendo explorados: Livreto de
suporte NRM

Alguém pode me ajudar?
Se você se encontrar sob situação de exploração no Reino
Unido, você tem direito a receber auxílio emocional, médico,
independente e prático do governo do Reino Unido. Esse auxílio
pode ser fornecido de várias maneiras diferentes, incluindo:

 ocê terá ajuda para
V
encontrar acomodações
temporárias seguras.
 ocê receberá
V
tratamento médico.
 ocê terá alguém para
V
lhe ajudar a superar suas
experiências.

 ocê terá proteção
V
policial caso denuncie sua
situação de exploração às
autoridades.
 ocê terá aconselhamento
V
jurídico independente.
 ocê receberá ajuda
V
financeira de subsistência.

 ocê terá um intérprete/
V
tradutor disponível
para lhe auxiliar na
comunicação em inglês.
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O Exército da Salvação oferece um programa de apoio
especializado para proteger e cuidar de todas as vítimas em
idade adulta.
A sua Central de Apoio está disponível no telefone
0300 3038151, disponível 24 horas por dia, sete dias por
semana. Para obter seu suporte, você deve concordar em ser
incluído(a) no Mecanismo Nacional de Encaminhamento no
momento do encaminhamento.
Para obter mais informações sobre exploração e outros recursos adicionais, consulte o site: ‘Hertfordshire Modern
Slavery Partnership’ visitando: www.stopexploitationherts.org.uk/victims-and-families/victims-and-families.aspx.
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The symbol is the crown and the word
GOV.UK together. The crown is always on the left
Online, on television and over graphics,
the crown and the word should be white,
but they can appear on any colour

Sistema de Suporte Oficial do Governo do
Reino Unido: O Mecanismo Nacional de
Encaminhamento (National Referral Mechanism)

O governo do Reino Unido criou um sistema chamado Mecanismo Nacional de Encaminhamento
(National Referral Mechanism), que permite que o estado intervenha e forneça apoio.
Symbol
The crown

8

GOV.UK identity guidelines
December 2013

Ao consentir em ser encaminhado através deste sistema, seu caso será investigado e, se ficar
evidente que você está sendo explorado, você receberá ajuda e proteção do governo do Reino
Unido.
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1. Eu tenho que envolver o governo do Reino Unido ou a polícia
se eu quiser deixar minha atual situação de exploração?
Não. Se você preferir não envolver o governo do Reino Unido ou a polícia, Hertfordshire
possui um serviço de suporte local, chamado Beacon, independente do governo e da
polícia. Você pode receber suporte da Beacon e não precisa lidar com a polícia ou o
governo. Seus detalhes também serão mantidos em sigilo.

Um gerente de casos especialmente
treinado será disponibilizado para:

Que apoio eu
receberia da
Beacon?

• Apoiar você durante sua recuperação
através de um plano individual de suporte.
• Atuar como seu advogado.
• Encaminhar você para parceiros especializados
•

que possam oferecer suporte para situações específicas
(se você concordar com isso).

O suporte pode incluir:
• Suporte emocional e prático.
• Suporte legal.
• Acesso à justiça restaurativa e redução da vulnerabilidade
(a Beacon explicará mais sobre esse tipo de suporte).

3. O que acontece se eu decidir envolver o governo do
Reino Unido através do Mecanismo Nacional de
Encaminhamento?
O Governo decidirá, no prazo de 5 dias úteis do recebimento do encaminhamento,
se existem provas razoáveis de que você foi explorado(a), seja no Reino Unido ou em
território estrangeiro.
Durante o período de 45 dias, você poderá determinar seus próximos passos,
enquanto aguarda a confirmação final de que você ofereceu provas conclusivas
de que foi explorado(a). Após receber uma decisão positiva e conclusiva sobre as
provas, você receberá mais 45 dias, somando um total de 90 dias para reflexão e
recuperação.

Se o encaminhamento for bem sucedido:
Você receberá
alojamento seguro
financiado pelo Governo,
se necessário.

Será concedido um
período de reflexão
e recuperação de no
mínimo 45 dias.

• Suporte garantindo sua segurança pessoal.
Se você não consentir em receber suporte da Beacon no momento, o serviço estará
sempre disponível e você pode fazer seu próprio encaminhamento através do site
(www.hertfordshirebeacon.org).

2. O que acontece se eu decidir falar com a polícia?
• Hertfordshire tem uma unidade
policial especializada que trabalha
exclusivamente para combater a
exploração de pessoas na região.
• Eles têm vasta experiência em situações
como a sua.
• Eles vão falar com você sobre o que
aconteceu.
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• Eles lhe oferecerão proteção de qualquer
pessoa que possa machucá-lo(a).
• Eles vão dar início a uma investigação.
• Você será informado(a) sobre o
andamento da investigação.

Em caso de confirmação, você poderá então ter direito a:
• Licença discricionária para permanecer
no Reino Unido por um ano, se você
estiver cooperando totalmente em
qualquer investigação policial e
subsequente processo. Este período
de licença discricionária pode ser
prolongado, se necessário.
• Uma concessão de licença discricionária
para permanecer no Reino Unido,
que dependerá de suas circunstâncias
pessoais.

• Ajuda e assistência financeira para
voltar para casa, se você não quiser ficar
no Reino Unido.
• Suporte da sua embaixada local e de
quaisquer ONGs relevantes.

