Dicas para preservar provas e informações
Talvez tenha visto ou saiba alguma coisa que possa ser útil para Investigação ou
Inquérito.
Se possível, tente escrever qualquer coisa que ache que possa ser relevante enquanto
a sua lembrança ainda é recente.
Seguem abaixo algumas dicas para manter um registo que possa ser legalmente útil.
No entanto, qualquer documento que uma testemunha/sobrevivente/parente em luto
prepare provavelmente será de domínio público em qualquer processo criminal ou
civil, bem como na investigação/inquérito.
Assim, inicialmente, é melhor procurar orientação jurídica antes de preparar qualquer
documento.
Para mais orientações ou assistência em contatar um advogado, entre em contato
com a instituição de caridade INQUEST (020 7263 1111) ou o North Kensington Law
Centre (020 8969 7473).

Como registar provas.
1. Usando a sua língua materna, escreva em ordem cronológica o que viu/ouviu,
deixando claro se viu algo com os seus próprios olhos ou se ouviu informações de
outras pessoas, neste caso, identificando tal pessoa.
2. Anote o nome, cargo e informações de contato de qualquer pessoa com quem
tenha falado sobre este assunto, por exemplo, agentes de policiai, oficiais principais,
voluntários, amigos, etc., bem como se eles anotaram as informações que lhes
contou.
3. Tente ao máximo não acrescentar nada àquilo que as pessoas lhe disseram sobre o
que elas viram ou ouviram. Peça para que elas também façam registos e anote essa
informação à parte.
4. Se tiver receio de fornecer toda ou parte das informações do que viu e ouviu a
qualquer pessoa, anote quais são seus receios.
5. Ao final da nota, acrescente o dia e a hora em que está a fazer a anotação – guarde
este documento (escrito à mão ou em cópia eletrónica) num lugar seguro.
6. Pode adicionar mais informações a este documento à medida que se for lembrando
de mais fatos, mas lembre-se de incluir a data em que acrescentar mais informações.
7. Se guardou fotos, gravações, etc. de qualquer coisa relevante, tome o cuidado de
garantir que os mesmos estão guardados no HD de algum dispositivo. Peça ajuda se
não souber como fazer isso.

Não se preocupe se não sabe se as informações são úteis ou não. É importante reunir
o máximo de informações possíveis das pessoas que viram ou ouviram qualquer
coisa, tanto no dia do incêndio quanto no período antes ou depois dele, inclusive em
relação a questões de segurança.

