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Parte 1. Conheça a polícia
Sabe quem são
estas pessoas?
São agentes da
polícia.

Os agentes da polícia são amigáveis
e prestativos.

Se precisar eles ajudam.

Se quiser dizer alguma coisa aos
agentes da polícia, eles vão ouvir.
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Eles também podem falar consigo.

Como são os
agentes da
polícia?

Usam fardas para que possa
reconhecê-los facilmente.

Têm carros pintados de azul.
Têm a inscrição "POLÍCIA".
Os carros têm sirenes no teto.
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Os agentes da polícia trabalham em
edifícios chamados postos de polícia
ou esquadras de polícia.

O que fazem os
agentes da
polícia?

O trabalho dos agentes da polícia é
proteger as pessoas.

Eles podem ajudar quando estiver
em perigo, por exemplo, quando
alguém lhe rouba o dinheiro.
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Eles podem prender pessoas que
cometeram crimes. Por exemplo,
prendem uma pessoa que roubou o
dinheiro de alguém. Desta forma, não
permitem que essa pessoa magoe ou
faça mal aos outros.

Se for necessário os agentes da polícia
podem ir à sua casa, ou se quiser,
pode você ir até à esquadra da polícia.

Como pode falar
com a polícia?

Se tiver dificuldade em falar, pode
usar outras formas de comunicação.
Por exemplo, pode usar a aplicação
TIM criada no projeto Be.Safe.
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Pode pedir a um amigo ou a um
elemento da família para ajudá-lo.

Pode dizer ao agente da polícia tudo o
que sabe sobre um incidente
desagradável.
Eles sabem como o podem ajudar.

Em caso de urgência, se estiver em
perigo, também pode ligar para o 112.
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Parte 2. Conheça os seus direitos
Todas as pessoas com deficiência
intelectual têm o direito de usar a
internet da mesma forma como as
outras pessoas.
Na internet, você pode:
● aprender coisas novas
● descobrir o que está a acontecer
no mundo
● ouvir músicas
● ver filmes
● entrar em contato com os amigos.

Tem o direito de ser tratado
com respeito na internet.
Tem o direito de se sentir seguro
online.
Infelizmente, às vezes, pode conhecer
pessoas que não o respeitam na
internet e podem dizer coisas más.
Outras vezes essas pessoas não o
deixam em paz.
Às vezes até querem o seu dinheiro.
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Quando isso acontece tem o direito
de procurar ajuda e obter apoio.
Pode ter apoio de alguém da sua
família, de um amigo ou do seu
terapeuta.
Por exemplo, se alguém o ofender,
tem o direito de dizer isso à pessoa
que o apoia.
Tem o direito de ir contar
à polícia e procurar ajuda.
Tem o direito de escolher com quem
quer falar na polícia. Pode dizer se
quer falar com uma mulher ou um
homem.
Quando falar com a polícia sobre
o que aconteceu tem o direito de:
● ser levado a sério e tratado com
respeito
● ser acompanhado por uma pessoa
sua conhecida
● obter explicações de forma a que as
entenda.
Tem o direito de obter informações
sobre o que a polícia pretende fazer.
Por exemplo:
● a pessoa que o magoou vai ser
presa?
● a pessoa que o magoou vai ficar na
prisão?
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Se tiver que tomar uma decisão, tem
o direito de ser apoiado, ou seja, tem
o direito de ter alguém que o apoiará
na tomada de decisão.
Por exemplo, quando precisa entrar
em contato com um advogado,
quando tem que escolher com quem
deseja falar ou quando tem que ir a
tribunal.
No tribunal, os juízes não devem falar
apenas com sua família.
Eles devem falar consigo.
Você tem o direito de ser ouvido.
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Parte 3. Conheça as suas responsabilidades
Todos têm direitos e obrigações.
O dever é o que deve fazer.
Existem vários deveres.
Há deveres que podem ser morais.
Uma obrigação moral é quando sente
que deve fazer alguma coisa.
Também há obrigações que podem
resultar de decisões legais.
Quais são os seus deveres para com a
polícia?
● Contate a polícia apenas
em assuntos realmente
importantes: violação, roubo,
perseguição.
● Se não tem a certeza se a
situação é grave e se deve ir à
polícia, peça sempre ajuda a
alguém em quem confia.
● Siga as instruções da polícia.
Se perceber que alguma coisa de mal
está a acontecer a outra pessoa, conte
à pessoa em quem confia.
Se um amigo lhe disser que alguém o
magoou ou roubou na internet, conte
a alguém em quem confia.
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Parte 4. O que significa ser discriminado?
Sabe o que significa ser discriminado?
Veja os exemplos.

Provavelmente usa a internet com
frequência.

Conversa com amigos na internet.

Com certeza gosta de passar algum
tempo com os amigos no mundo
real, fora da internet.
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Às vezes os seus amigos riem-se de
si. Às vezes outras pessoas também
fazem o mesmo.
Às vezes eles apontam-lhe o dedo.

Algumas pessoas podem rir-se de si
porque você tem dificuldade em
andar.

Sente-se muito triste quando os
outros dizem coisas desagradáveis
sobre si.

Eles não o conhecem bem.
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Algumas pessoas tratam-no de
maneira diferente dos outros.

Sente que isso não está certo.

Isso magoa-o.

Às vezes vai a um balcão de
atendimento para tratar de algum
assunto e dão-lhe um formulário
que tem que preencher e que não
sabe como.
Não há ninguém que o possa ajudar.
Às vezes um funcionário diz-lhe para
ir ter com os seus pais.

Página 13 de 21

Todas as situações descritas são
exemplos de discriminação.

Quando alguém o tratar tão mal
pode procurar ajuda.
Primeiro fale com alguém da sua
confiança.

Pode ter que ir à polícia para relatar
o problema.
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Parte 5. Aprenda os procedimentos da polícia
A polícia preocupa-se com a sua
segurança.
A polícia ajuda as pessoas que
alguém magoou.
Por exemplo, se alguém foi
enganado ou ofendido na internet,
a polícia tentará encontrar essa
pessoa que tenha enganado,
ofendido ou ferido alguém.
Essa pessoa cometeu um crime.
Se foi enganado, ofendido ou
magoado, conte o seu problema a
alguém em quem confia.
Juntos, decidam se querem contar à
polícia.
Se decidiu falar sobre o seu
problema à polícia, prepare-se para
conversar.
Se tiver e-mails, publicações, fotos
ou outras informações importantes
no seu computador, imprima-as.
Isso ajudará a apresentar o seu
problema.
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Se estiver em perigo, ligue para o
112. Este número é gratuito.
Quando alguém atender diga
brevemente o que está a acontecer.
Também deve dizer o seu nome e
apelido.
Também lhe podem pedir que
descreva a pessoa que o magoou.
Só depois disso é que estará em
contato com a polícia.
Deve então falar novamente sobre
o seu problema.
O agente da polícia pode pedir-lhe
para ir ao posto de polícia.
Peça a morada do posto.
Vá lá o mais rápido possível.
Pode ir com alguém que o apoie.
Se tiver problemas de mobilidade,
informe a polícia sobre isso.
Peça a um agente da polícia para ir
a sua casa.
Diga a morada exata.
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Se não quiser ligar, pode ir até ao
posto da polícia mais próximo.
Faça o que os agentes da polícia lhe
pedirem para fazer.
Durante a conversa com os agentes
da polícia, descreva o que
aconteceu. Essa conversa chama-se
queixa. Também pode dizer que
quer testemunhar.
Também pode levar o seu
computador ou tablet para mostrar
o que lá tem.
Mostre apenas as coisas
relacionadas com o seu caso.
Um polícia ou a pessoa que o apoia
pode ajudá-lo.
Os polícias irão fazer perguntas.
Alguns polícias tomam notas
nos seus cadernos.
Alguns escrevem tudo no
computador.
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Tente responder a todas as
perguntas com exatidão.
Forneça todas as informações de
que se lembra.
Diga apenas o que sabe.
Não minta.
Se tiver problemas em falar, pode
usar a aplicação TIM criada no
projeto Be.Safe
A interface do programa mostra as
fotos e o sistema de voz
(mensageiro) lê as frases em voz
alta.

Se não entender a pergunta,
informe o polícia sobre isso. O
polícia irá explicar melhor o que lhe
está a pedir.

Às vezes um polícia também pode
pedir ajuda a alguém.
Essa nova pessoa também pode
fazer perguntas.
Não fique chateado. Isso é tudo
para o ajudar melhor.
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Depois de concluir o requerimento,
o polícia lerá o seu testemunho.
Testemunho é tudo o que você
contou à polícia.
Isso pode ser usado como prova
quando o caso for a tribunal.
Depois de terminar a leitura, deve
assinar o seu testemunho.
O polícia mostrará onde deve
assinar.
A polícia informará o que
acontecerá em seguida com o seu
caso.
A polícia pode tratar do seu caso
durante algumas semanas.
Às vezes pode demorar mais
tempo.
Durante esse tempo, um agente da
polícia pode ligar-lhe.
Às vezes pode pedir-lhe para ir
novamente à esquadra da polícia.
Isso significa que quer fazer mais
algumas perguntas para descobrir
quem o magoou.
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Depois de algum tempo, receberá
uma carta da polícia.
Nessa carta, descobrirá se a polícia
encontrou a pessoa culpada.
Culpado é aquele que o traiu ou
magoou.
A polícia irá informá-lo se o seu
caso vai a tribunal.
Podem-lhe pedir para fornecer
provas no tribunal.
Pode ir lá com a pessoa que o
apoie.
No tribunal, um juiz ou um
advogado irão fazer perguntas.
Responda com calma.
Diga tudo o que sabe sobre o seu
caso.

Se a pessoa que cometeu o crime
for condenada e punida, receberá
uma carta.
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Às vezes a polícia não encontra a
pessoa que o magoou. A polícia
informará que o caso foi encerrado.
Um caso encerrado significa que
não pode ser resolvido.
Falta informação para encontrar
quem o magoou.
A polícia pode reabrir o caso se
surgirem novas provas.
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