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Onde posso obter AJUDA JURÍDICA GRATUITA? 
• Gabinete Executivo de Revisão de Processos de Imigração (EOIR) do Departamento de Justiça*: 

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers.

• Lista Nacional de Serviços Jurídicos de Imigração da Rede de Defensores Imigratórios*: 
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/.

• Serviço de Aconselhamento Jurídico Gratuito da Ordem de Advogados dos Estados Unidos (ABA)*: Os 
advogados voluntários respondem às suas perguntas, mas não oferecem representação a longo prazo. 
https://abafederal.freelegalanswers.org/

Onde posso aprender sobre meus direitos legais e opções de imigração?
• A Ordem dos Advogados dos Estados Unidos (ABA) desenvolveu um manual chamado "Conheça seus direitos*: 

https://www.americanbar.org/groups/public_interest/immigration/projects_initiatives/know-your-rights/ ( ةیبرعلا
/Arabic,|中文/Chinese, English, Français/French, Português/Portuguese, Español/Spanish, Tiếng Việt/Vietnamese). 

• Programa de Orientação Jurídica do EOIR (LOP)* Disponível para baixar em mais de 30 idiomas através deste 
website https://www.vera.org/ITAC

Onde posso obter assistência em geral? 
• Central de Atendimento Internacional de Serviços Religiosos*:  1-800-375-1433, disponível de segunda a sexta-

feira das 9h às 17h EST (horário padrão do leste) em inglês, espanhol e crioulo haitiano. Chamada para 
encaminhamento a prestadores de serviços em todos os EUA que possam fornecer apoio local através de moradia, 
serviços legais e outros serviços (incluindo escritórios de reassentamento de refugiados, congregações de igrejas, 
redes de abrigo ou serviços médicos). As mensagens de correio de voz são verificadas 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. As ligações de retorno estão disponíveis em outros idiomas.

• Linhas diretas do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados nos EUA*: Para refugiados ou 
solicitantes de asilo que precisam de assistência nos Estados Unidos.

Das comunidades americanas: 1-202-461-2356 para deixar uma mensagem a qualquer momento. Lhe retornarão a 
ligação durante o horário comercial normal. As consultas também podem ser feitas por e-mail no endereço 
usawainq@unhcr.org.

Onde posso obter ajuda da Controle de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE)?

• Linha de  Detenção e Informação do ICE (DRIL): 1-888-351-4024 
Disponível das 8h às 20h EST (horário padrão do leste) de segunda a sexta-feira (exceto feriados 
federais). Vários idiomas disponíveis.  Você pode ligar para este número para obter respostas e resolver 
preocupações sobre tópicos tais como pedidos de informações básicas sobre casos, denúncias de agressão sexual ou 
física ou abuso no centro de detenção, separação de filhos menores ou outras questões relacionadas a dependentes e 
pais, e assistência com questões de acesso legal. 

PORTUGUESE

• Linha de Proteção e Serviços para Vítimas: 
1-833-383-1465
Você pode ligar para esta linha se tiver sido vítima de  um 
crime, independentemente do seu status imigratório ou do 
status imigratório do agressor. 

• Para agendar a sua consulta de apresentação ao ICE:
Para agendar a sua consulta de apresentação ao ICE, por 
favor visite www.ice.gov/check-in. Você precisará fornecer o 
seu número de Identificação do Indivíduo e País de 
Nascimento, indicados no seu formulário I-385. Você 
também pode entrar em contato com a linha DRIL acima.

https://checkin.ice.gov/fos

https://www.ice.gov/
detain/attorney-

information-resources

* Os recursos listados não são afiliados, associados, autorizados, endossados por, ou de qualquer forma oficialmente vinculados ao 
ICE ou a qualquer uma das suas entidades. As informações de contacto são actualizadas a partir da data de publicação.
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