
AS ACTIVIDADES DO NUMERO
VERDE DE AJUDA AS VITIMAS DE

TRAFICO E/ OU EXPLORACÃO
GRAVE DE PESSOAS:

 
• Recebe pedidos de ajuda e / ou relatórios de
todo o território nacional;

• Realiza uma ação de filtro que consiste na
identificação de chamadas telefônicas relevantes;

• Fornece informações sobre a legislação em vigor
sobre imigração e tráfico de seres humanos e
sobre a possibilidade de fuga das condições de
coerção e exploração severa;

• Encaminha os respectivos relatórios aos Projetos
de Combate ao Tráfico - que implementam os
programas de emergência, assistência e
integração social - em função da sua competência
territorial;

• Fornece aconselhamento a insitituiçoes sociais e
privadas que entram em contacto com potenciais
vítimas de tráfico e / ou exploração grave;

• Auxilia os órgãos de implementação da rede
nacional de combate ao tráfico a encontrar uma
nova recepção para os usuários responsáveis;

• Promove a divulgação do número verde e a
sensibilização sobre o tema do tráfico, também
através da utilização das principais redes sociais;

• Administra o site multilíngue
www.osservatoriointerventitratta.it e o banco de
dados nacional SIRIT;

•  Realiza a manutenção e atualização da rede
nacional também através da organização de
reuniões aprofundadas e comparativas;

“O t rá f ico  const i tu i  uma v io lação
dos  d i re i tos  humanos  e  uma ofensa

à  d ign idade e  integr idade  do ser
humano.”
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O número verde é um dispositivo estabelecido pela
Presidência do Conselho de Ministros-Departamento
para a Igualdade de Oportunidades.

“Tráfico de seres humanos” significa a deslocação de
uma pessoa através do uso da força ou engano para
um local diferente daquele em que reside, para fins de
exploração sexual, trabalho, economia ilegal,
mendicância ou tráfico de órgãos.

As vítimas de tráfico e / ou exploração grave podem
aceder ao Programa Único de Emergência, Assistência
e Integração Social, financiado a nível nacional pelo
Departamento para a Igualdade de Oportunidades -
Presidência do Conselho de Ministros. Cada Projecto,
tendo como entidade proponente um órgão social
público ou privado, dispõe de uma rede de entidades
executoras que tratam de:

• Actividades de primeiro contacto com
populações em risco de exploração destinadas a
proteger a saúde e o surgimento de potenciais
vítimas de tráfico e / ou exploração grave;

• Ações pró-ativas multiagências para identificar a
vítima de tráfico e / ou exploração grave, inclusive
nas comissões territoriais de reconhecimento de
proteção internacional;

O serviço, ativo desde 2000, é atualmente
administrado pela Região de Veneto.

Os primeiros destinatários são as vítimas de tráfico
sujeitas a todas as formas de exploração, além disso
os principais ativadores do número verde incluem:

• Protecção imediata e primeira assistência às
vítimas de tráfico e / ou exploração grave,
incluindo pronto acolhimento, cuidados de saúde
e protecção jurídica de acordo com o disposto no
artigo 13.º da Lei 228/2003;

• Actividades destinadas à obtenção da
Autorização de Residência nos termos do art. 18
do Decreto Legislativo 286/98;

•Medidas destinadas a favorecer a integração
socio-laboral das pessoas acolhidas e a conquista
da autonomia habitacional.

Instituições;

Órgãos públicos e privados;

Policia;

Cidadãos;

O número verde consiste num serviço operacional
ativo 7 dias por semana, 24 horas por dia, gerido
por operadores multi-profissionais capazes de
interagir nos principais idiomas com as vítimas de
tráfico e fornecer informações a todos aqueles
que contactam o número gratuito.

A actividade é conduzida por uma equipe
multiprofissional apta a coletar a solicitação. A
cobertura dos seguintes idiomas de destino é
garantida:

• Albanês

• Árabe

• Bengalês

• Bielorrusso

• Búlgaro

• Chinês

• Francês

• Inglês

• Moldavo

• Nigeriano

• Português

• Romeno

• Russo

• Sérvio Croato

• Espanhol

• Ucraniano

• Urdo
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