O Agente fornecerá uma explicação abaixo

Cargo/Número
p
Nome

Incidente denunciado à Polícia
A Victim Lincs irá contactá-lo(a)
Contactar a Polícia dentro de cinco dias

E-mail
@lincs.pnn.police.uk

A Polícia indicou que todos os inquéritos
foram concluídos

DAMOS
PRIORIDADE
ÀS VÍTIMAS

Telefone

Número de Processo
Policial (NPP):
Número Único de Identificação
de Processo-Crime (NUIPC):
ESTE CARTÃO NÃO CONSTITUI PROVA DE IDENTIDADE

Caso deseje receber uma cópia deste documento
num formato alternativo, tal como cassete áudio,
braile, texto por telefone, eletronicamente ou em
letra grande entre em contato pelo 101

PORTUGUESE

Para outros idiomas e mais informações visite a
nossa página web www.lincs.police.uk

A VÍTIMA tem PRIORIDADE em TUDO
o que fazemos

Os seus direitos

O ‘Código de Boas Práticas no Apoio a Vítimas’
confere-lhe certos direitos. Consulte abaixo
um resumo dos seus direitos. No entanto, pode
obter mais informações em
www.victimlincs.co.uk
• Tem o direito a compreender e ser
compreendido(a)
• Tem o direito a que o crime seja registado sem
atrasos injustificados
• Tem o direito a receber informações ao denunciar
um crime
• Tem o direito a ser encaminhado(a) para os
serviços de apoio às vítimas e que tais serviços
sejam personalizados às suas necessidades
• Tem o direito a receber informações e
atualizações acerca da investigação
• Tem o direito a prestar um depoimento como
vítima
• Tem o direito a receber informações sobre
indemnização
• Tem o direito a receber os seus bens de volta

DAMOS PRIORIDADE
ÀS VÍTIMAS

A VICTIM LINCS PODE:
Informar
A equipa da Victim Lincs tem formação específica
para oferecer orientações e aconselhamento
confidencial e gratuito, caso tenha sido vítima
de um crime. Podem informá-lo(a)sobre
os diferentes tipos de apoio que lhe estão
disponíveis e efetuar o encaminhamento para
serviços de apoio especializados concebidos
para o/a ajudar a lidar e superar, caso necessite.
Um simples telefonema pode ajudar.
Tel.: 01522 947510
Consulte mais informações em:
www.victimlincs.co.uk
A Victim Lincs não faz parte da Polícia de
Lincolnshire, nem participa na investigação. Eles
não podem providenciar atualizações do caso. No
entanto, estão aqui para ajudá-lo(a).

Responder a questões ou preocupações
que tenha, assim como providenciar mais
informações e aconselhamento prático.

Apoiar
Discutir as opções de apoio que lhe estão
disponíveis e, caso necessite de mais
apoio, fazer um encaminhamento para os
serviços especializados mais adequados
ao seu caso.

Escutar
A Victim Lincs é independente da Polícia,
ou seja, tudo o que lhes disser será
mantido em sigilo.*
*exceto quando existe um risco de dano
pessoal ou contra terceiros, ou caso exista um
requisito legal

A VÍTIMA tem PRIORIDADE em TUDO o que fazemos

