
Juízo sobre a remoção de sem-abrigo das ruas: Ficha 

informativa para sem-abrigo 

A 14 de Dezembro 2017 o supremo tribunal (High Court) declarou ilegal o procedimento 

habitual do ministério da administração interna (Home Office) de detenção e remoção de 

nacionais dos países da EEE sem-abrigo a residir nas ruas. 

O que significa esta decisão do High Court? 

O Home Office não está autorizado a deportar pessoas dos estados na 
EEE por estarem sem-abrigo. Não é permitido a instituições de caridade 
pelos sem-abrigo ajudar o Home Office a encontrar pessoas para deportar.  

Se tiver sido detido por dormir nas ruas posso ser libertado 
imediatamente? 

Deverá ser libertado de imediato. Se não tiver sido libertado contacte 
imediatamente a NELMA (email: nelondonmigrantaction@gmail.com, 
telefone: 07459 642 152) ou Bail for Immigration Detainees (email: 
enquiries@biduk.org, telefone: 020 7456 9750 – aberto das 10h às 12h 
Segunda - Quinta). 

Se for servido com um aviso de remoção este pode ser cancelado? 
  
Avisos de remoção deverão ser cancelados de imediato. No entanto 
deve contactar o Home Office para se certificar que estes foram 
cancelados. Deve insistir para que o Home Office providencie
comprovativo escrito. Pode fazê-lo escrevendo 
paracomplaints@homeoffice.gsi.gov.uk ou para a morada indicado no 
topo do seu aviso de remoção.  

 Ainda terei que reportar ao Home Office? 

O Home Office deverá cancelar qualquer requerimento que tenha quanto a 
sua comparecência. Se o Home Office não tiver cancelado o seu requisito 
de relatório (reporting requirement) terá que contactar o departamento de 
reclamações do Home Office em complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 



Se estiver a apelar a minha remoção por estar sem-abrigo, a 
minha audiência de recurso tem seguimento? 

O sua audiência de recurso continuará. Deve indicar ao Home Office e 
ao tribunal que a decisão do caso R (por aplicação de Gureckis, 
Cielecki, e Perlinski) vs Secretary of State for the Home Department. 

O Home Office confiscou o meu passaporte. O que devo fazer? 

Deve contactar o Home Office e exigir a devolução do seu passaporte. 
Terá que enviar uma carta exigindo a devolução dos seus documentos 
para complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 

Posso obter uma compensação? 

Se tiver sido detido, ou se o Home Office confiscou o seu passaporte 
pode lhe ser devida uma compensação. Deverá falar com um 
advogado. Pode contactar: 

• Public Interest Law Unit w Lambeth Law Centre (0207 840 2000) 
• Lupins (020 3503 0880) 
• Deighton Pierce Glynn (020 7407 0007) 
• Wilsons (020 8808 7535) 
• Bindmans LLP (020 7833 4433) 

Sou um cidadão da UE sem-abrigo. Devo  ainda preocupar-me 
com os serviços de imigração? 

Não é obrigado a cooperar com os serviços de imigração (Immigration 
Enforcement Officers). Se for parado recuse-se educadamente a 
responder a quaisquer questões e vá-se embora. Não tem que 
mostrar qualquer documento de identificação ou responder a 
perguntas. Não poderá ser detido só porque se recusou a responder a 
perguntas ou porque não mostrou identificação. 
Se for parado por favor reporte ao Anti-Raids Network: 
email: antiraids@riseup.net 
twitter: @antiraids 


