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Você tem direito a receber aconselhamento
e assistência jurídica, também em matéria
de imigração e compensação.

Existem quatro opções para obter
a compensação

Tribunal do trabalho se você
não foi pago(a) corretamente
ou se foi mal tratado(a)

Ação Civil se você recebeu
menos do que prometido
por seu empregador

Sistema de Compensação
para Lesões Derivadas de Crimes
se você tem uma lesão física ou
mental (pedir on-line)

Ordem de reparação se o
traficante é
processado e condenado

Há três opções para a obtenção de uma “permissão
discricionária” de estadia no Reino Unido

Se você cooperar com
a investigação policial
contra seu traficante

Se você estiver fazendo
um pedido de
indenização

Se você precisa permanecer no Reino Unido por
razões pessoais, incluindo
para tratamento médico

Você poderá obter uma “Permissão Discricionária de
Estadia” no Reino Unido por um período de 12 a 36
meses - consulte um advogado para saber mais
sobre esta opção.

Existe a possibilidade de pedir asilo

Se você tem medo de voltar a seu país de origem

É possível pedir asilo no Reino Unido - consulte um
advogado para saber mais sobre esta opção.

For advice about your legal options you can contact:
Anti Trafficking and Labour Exploitation Unit (ATLEU)
ATLEU is a charity providing legal advice and representation to victims of trafficking
and labour exploitation. ATLEU can provide advice on a range of matters including
immigration, asylum, accommodation, and compensation.
Phone: 020 7700 7311
Email: atleuteam@atleu.org.uk
AIRE Centre
The AIRE Centre is a charity providing advice on European law rights, including the
rights of EEA nationals and their families and rights of trafficking victims.
Phone: 020 7831 4276
Email: info@airecentre.org
Legal Services Agency (LSA)
The LSA is a Scottish law centre, which provides legal advice and assistance to
vulnerable people, including trafficking victims. The LSA can assist with immigration matters and with compensation, including CICA claims, for women and young
people.
Phone: 0800 316 8450 / 01413533354
Email: lsa@btconnect.com
Law Centre (NI)
The Law Centre is located in Northern Ireland and provides legal support on human
trafficking, immigration, social security, employment and forced labour.
Phone: 028 9024 4401
ACAS Helpline
This helpline provides free advice on workplace issues and rights.
Phone: 0300 123 1100
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