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Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Objetivo geral: Promover a assistência e apoio especializado a potenciais vítimas de
Tráfico de Seres Humanos (TSH) sinalizadas, através do trabalho articulado com outras
EME's e da dinamização da Rede Regional Norte de Apoio e Proteção a Vítimas de
Tráfico de Seres Humanos, bem como disponibilização de uma linha telefónica 24h para
assistência e apoio técnico, e ainda sensibilizar e informar a população em geral para o
fenómeno do TSH.
Atividades:
1) Assistência a Potenciais Vítimas de TSH ;
2) Manutenção da Linha Telefónica 24h EME TSH Norte;
3) Dinamização da RNAPVTSH, promovendo e organizando iniciativas conjuntas e a
integração de novos parceiros;
4) Ações de Sensibilização dirigidas a Técnicos/as ;
5) Ações de Sensibilização dirigidas à População em Geral;
6) Supervisão do trabalho levado a cabo pelas restantes EMEs;
7) Avaliação do Projeto.

Resultados esperados:
1) Assistência a 40 presumíveis vítimas de TSH;
2) 150 chamadas telefónicas efectuadas e atendidas para
assistência a vítimas de TSH e apoio técnico;
3) Novos elementos integrados RNAPVTSH / Iniciativas
conjuntas;
4) Ações para 100 técnicos/as da Região Norte;
5) Ações para 500 pessoas da população em geral da
Região Norte;
6) Reuniões trimestrais;
7) 2 relatórios de monitorização e 1 relatório final de
avaliação.
Resultados atingidos:
1) 24 presumíveis vítimas de TSH assistidas;
2) 247 chamadas telefónicas atendidas e efetuadas no
âmbito da assistência a vítimas e apoio técnico;
3) 12 novos parceiros que integraram a RNAPVTSH / 1
iniciativa conjunta: 2º Seminário no dia 8 de maio de
2018;
4) 76 técnicos/as da Região Norte, sensibilizados/as para
o fenómeno do TSH;

