
Quem devo contactar? 
Who should I contact? 

Sou Trabalhador  
Agrícola 
I'm an Agricultural Worker 
 

Como deve ser a  
permanência em  
Portugal? 
 

How should the stay in Portugal be? 

GNR - National Republican Guard 
Beja's Territorial Command 
Rua Marquês de Pombal 
7800-067 Beja 
Phone number: 284 310 770 
Fax: 284 310 788 
 

Serpa’s Territorial Station 
Largo de Mouzinho de Albuquerque 
7830-329 Serpa  
Phone number: 284 544 739 
 

SEF - Immigration and Borders Service 
Beja’s Regional Delegation 
Rua D. Nuno Álvares Pereira 
Edifício do antigo Governo Civil 
7800-753 BEJA 
Phone number: 284 315 450 
Email: del.beja@sef.pt  
 

Central Directorate for Investigations of the 
Immigration and Borders Service’s             
Anti-Human Trafficking Unit 
Institutional contacts of the unit for the    
purposes of: 
- Filing a complaint 
- Requesting for information and  

collaboration 

Email: dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt 
Mobile net: 24h: 96 424 42 81 
Fixed net: 21 318 99 00 / 21 318 99 82 
Fax: 21 353 44 89  
 

Serpa’s Municipality 
Praça da República, 7830-389 Serpa 
Phone number: 284 540 100  
Email: geral@cm-serpa.pt  

Brinches’ Parish Council 
Rua da Cruz, n.º 2           
7830-122 Brinches 
Phone number: 284 805 133  
Email: freguesia.brinches@gmail.com  
 
Pias’ Parish Council 
Rua Luís de Camões, 33           
7830-260 Pias SRP 
Phone number: 284 858 234 
Email: junta.freg.pias@mail.telepac.pt  
 
 
Salvador and Santa Maria (Serpa) Parish Council  
Rua Ramon Nonato de la Féria, 65           
7830-370 Serpa 
Phone number: 284 549 180 
Email: geral@uni-freg-serpa.pt  
 
 
Vila Nova de S. Bento and Vale de Vargo Parish Council 
Praceta D. Maria do Carmo Horta Barroso, 1         
7830-059 Vila Nova de S. Bento 
Phone number: 284 588 140 
Email: geral@jf-vnsbento.pt  
 
Vila Verde de Ficalho ‘s Parish Council 
Praça Conde de Ficalho, 2A           
7830-626 Vila Verde de Ficalho 
Phone number: 284 575 503  
Email: juntadeficalho@mail.telepac.pt  
 
Health 

Baixo Alentejo’s Local Healthcare Unit|Serpa’s health 
centre: 284 540 560  
José Joaquim Fernandes Hospital, Beja  
Phone number: 284 310 200 
112 National Emergency Number  
 
 
APF -  Family Planning Association 
Specialized Multidisciplinary Team to assist victims of 
trafficking 
Phone number: 918 654 106 
Email: apfalentejo@sapo.pt  
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Sabia que? 
Did you know that?  

 Em Portugal, há diversas medidas de proteção a que pode recorrer se lhe tiver sido feita uma falsa promessa de    

trabalho.  

In Portugal there are several protection measures available, if a false promise of work has been made. 

 Os trabalhadores imigrantes em trabalho não declarado, acabam por se encontrar em situações muito  precárias, sem 

qualquer tipo de apoio social.  

Non-declared work leads to very precarious situations without any kind of social support for migrant workers. 

 O trabalhador que não for declarado não está coberto por seguro de acidentes de trabalho. 

Migrant workers in non-declared work are not covered by accident insurance. 

 Muitos trabalhadores são vítimas de redes de tráfico de pessoas devido às falsas promessas de trabalho. 

Many migrant workers, due to false promises of work are victims of human trafficking networks. 

 Milhões de pessoas são anualmente sujeitas a tráfico e exploração, incluindo mulheres e crianças. 

Millions of people are trafficked and exploited annually, including women and children. 

 Um dos negócios com maior crescimento a nível mundial é o tráfico de pessoas. 

One of the fastest growing “businesses” in the world is human trafficking . 

 Ao privar-se das condições dignas, está a comprometer a sua vida ao nível da saúde física/psicológica. 

By depriving yourself of dignified conditions, you are compromising the level of your physical and psychological health. 

 Existe no terreno uma cooperação entre Forças de Segurança e parceiros locais com vista à prevenção de casos de 

tráfico de pessoas e à proteção das vitimas. 

There is cooperation on the ground between security forces and local partners aimed at preventing cases of human   

trafficking and protecting the victims. 

O que devo fazer? 
What shall I do? 

 Exigir sempre um contrato de trabalho. 

Always demand a work contract. 

 Ficar sempre com uma cópia do contrato. 

Always keep a copy of the contract. 

 Informar-me, junto das autoridades competentes ou 
da Junta de Freguesia/Câmara Municipal sobre as 
medidas de apoio social. 

Get information from the competent authorities or the 
Parish Council/City Council about available social sup-
port. 

 Denunciar uma situação irregular. 

Report any irregular situation. 

 Antes de participar em qualquer campanha agrícola, 
certificar-me de que há boas condições de trabalho e 
habitabilidade.  

Before participating in any agricultural campaign, 
make sure that there are good    working and lodging 
conditions. 

 Manter sempre o meu passaporte. 

Always keep my passport . 

 Estar sempre atento ao teor dos anúncios de trabalho 
através da internet, ou de agências de recrutamento . 

Always pay attention to the content of job                     
advertisements through the internet or even through  
recruitment agencies . 

 Sempre que me encontrar doente, dirigir-me sempre 
ao Hospital/Centro de Saúde mais próximo.  

Whenever you are sick, always go to the hospital / 
health center . 

 Nunca permitir que cuidados médicos sejam          
prestados por indivíduos não qualificados para o    
efeito. 

Never allow medical care to be provided by unqualified 
individuals . 


