
DEVO RESPONDER ÀS PERGUNTAS DA POLÍCIA?
Se for detido e interrogado pela polícia, ou se lhe falarem num protesto, tem o 
direito de NÃO responder, exceto se estiver envolvido num comportamento "antissocial" 
(que cause, ou possa causar "intimidação, alarme ou angústia"). Não deve fornecer 
informações falsas à polícia, uma vez que se trata de uma infração penal. Não pode ser 
revistado ou preso apenas porque se recusou legalmente a responder a perguntas da 
polícia.

TENHO O DIREITO DE PROTESTAR?
Sim. O seu direito de protestar está protegido pela Lei dos Direitos Humanos e só pode 
ser legalmente restringido pela polícia para determinados fins específicos (tais como a 
prevenção do crime ou da desordem) e de uma forma que seja proporcional. 
Para mais informações e orientações sobre a organização de um protesto, poderes 
policiais para restringir ou proibir protestos, e os seus direitos em caso de detenção, 
aceda a libertyhumanrights.org.uk/advice-and-information e selecione o tópico 'protest’ 
(protesto), ou utilize o código QR.

Esta informação está correta a partir de 3 de março de 2022.



O QUE DEVO FAZER SE FOR DETIDO?

Antes de o prender, a polícia deve explicar-lhe porque está a ser preso e o motivo. Se 
for detido, responda “NO COMMENT” (“SEM COMENTÁRIOS”) a todas as perguntas e NÃO 
aceite uma advertência até receber aconselhamento jurídico. Procure aconselhamento 
de um advogado com experiência em lei de protesto (veja abaixo). Tem o direito de:

• informar alguém sobre a sua prisão
• ter um intérprete se o inglês não for a sua língua materna
• ter um adulto competente se tiver menos de 18 anos ou for uma pessoa vulnerável

NÃO é legalmente obrigado a partilhar a sua nacionalidade ou estatuto de imigração 
quando preso, embora a polícia possa verificar essa situação se suspeitar que não é 
um cidadão britânico. Para orientação sobre as implicações de ser preso num protesto, 
consulte: jcwi.org.uk/immigration-advice-for-protestors

SOLICITADORES QUE OFERECEM ACONSELHAMENTO GRATUITO 24 HORAS POR DIA E 
OBSERVADORES LEGAIS:

ITN SOLICITORS 020 3909 8100
HODGE JONES & ALLEN 0844 848 0222
KELLYS 01273 674 898 / 0800 387 463

BPLS @blkprotestlegal / blackprotestlegal@protonmail.com
GBC @GBCLegal / 07946 541 511 / courtsupport@protonmail.com

COMMONS 020 3865 5403
BINDMANS 020 7305 5638
MTC 07956 308 127


