
Quem devo contactar? 
Pe cine ar trebui să contactez?  

Sou Trabalhador  
Agrícola 
Sunt un muncitor agricol 
 

Como deve ser a  
permanência em  
Portugal? 
 

Cum ar trebui să fie șederea în 

Portugalia? 

GNR - Garda Națională Republicană 
Comandamentul Teritorial din Beja  
Strada / Rua Marquês de Pombal 
7800-067 Beja 
Telefon: 284 310 770 
Fax: 284 310 788 
 

Biroul Teritorial din Serpa 
Largo de Mouzinho de Albuquerque 
7830-329 Serpa  
Telefon: 284 544 739 
 

SEF - Serviciul  de Străini și Frontiere 
Delegația Regională din Beja 
Strada / Rua D. Nuno Álvares Pereira 
Edificiul fostului guvern civil 
7800-753 Beja 
Telefon: 284 315 450 
Email del.beja@sef.pt 
 

Unitatea de combatere a traficului de ființe umane de la 
Direcția Centrală de Investigare a Serviciului de Străini și 
Frontiere 
Contactele instituționale ale Unității pentru: 
- Denunțuri, plângeri  
- Solicitări de informații și colaborare 
Email: dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt 
Tel. mobil  disponibil 24 ore/zi: +351 96 424 42 81 
Fix: +351 21 318 99 00 / 21 318 99 82 
Fax: 21 353 44 89  
 

Primăria Serpa  
Praça da República, 7830-389 Serpa 
Telefon: 284 540 100  
Email: geral@cm-serpa.pt 
 

Consiliul Local din Brinches   
Strada / Rua da Cruz, 2           
7830-122 Brinches 
Telefon: 284 805 133  
Email: freguesia.brinches@gmail.com  

Consiliul Local din Pias   
Strada / Rua Luís de Camões, 33           
7830-260 Pias SRP 
Telefon: 284 858 234 
Email: junta.freg.pias@mail.telepac.pt 

Uniunea Consiliilor Locale din Salvador și Santa Maria 
(Serpa) 
Strada / Rua Ramon Nonato de la Féria, 65           
7830-370 Serpa 
Telefon: 284 549 180 
Email: geral@uni-freg-serpa.pt 
   

Uniunea Consiliilor Locale din Vila Nova de S. Bento și 
Vale de Vargo  
Praceta D. Maria do Carmo Horta Barroso, 1         
7830-059 Vila Nova de S. Bento 
Tel: 284 588 140 
Email: geral@jf-vnsbento.pt 
 
Consiliul Local din Vila Verde de Ficalho   
Praça Conde de Ficalho, 2A           
7830-626 Vila Verde de Ficalho 
Telefon: 284 575 503  
Email: juntadeficalho@mail.telepac.pt  
 
Asistența medicală 
Unitatea Locală de Sănătate din Baixo Alentejo| Centrul 
de Sănătate din Serpa – 284540560 
Spitalul José Joaquim Fernandes, Beja  
Telefon: 284310200 
Numărul  național de urgență 112 

 
Asociația pentru planificarea familială | APF 

Echipa multidisciplinară specializată  de asistență 
victimelor de trafic  

Telefon: 918 654 106 
Email: apfalentejo@sapo.pt 
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Sabia que? 
Știați că?  

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

trabalho. 

În timp ce vă aflați în teritoriul național, dispuneți de diverse măsuri la care s-ar putea recurge dacă vi s-a făcut o 

promisiune falsă de muncă. 

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

qualquer tipo de apoio social.  

Lucrătorii nedeclarați ajung în situații foarte precare, fără nici un fel de suport social. 

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

Un angajat care nu este declarat, nu este acoperit de nici o asigurare de accidente de muncă. 

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

Mulți lucrători străini sunt victime ale rețelelor de trafic de persoane din cauza promisiunilor false de muncă. 

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

În fiecare an, milioane de persoane sunt supuse traficului și exploatării, cu un accent special în cazul femeilor și copiilor. 

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

Una dintre afacerile cu cea mai mare creștere la nivel mondial este traficul de persoane. 

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

Dacă vă lipsiți de condițiile demne, necesare unei ființe umane, vă compromiteți viața la nivelul sănătății fizice / 

psihologice. 

 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. 

Există o cooperare pe teren între Forțele de Securitate și partenerii locali pentru a preveni cazurile de trafic de persoane.  

O que devo fazer? 
Ce ar trebuii să fac?  

 Exigir sempre um contrato de trabalho. 

Solicitați contractul de muncă. 

 Ficar sempre com uma cópia do contrato. 

Păstrați întotdeauna o copie a contractului. 

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

Informați-vă, cu autoritățile competente sau cu 
Consiliul Parohial / Consiliul Local despre măsurile de 
susținere socială. 

 Denunciar uma situação irregular.  

Denunțați o situație iregulară.  

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

Înainte de a călători la orice campanie agricolă, 
asigurați-vă că există condiții de muncă și de trai. 

 Manter sempre o meu passaporte. 

Păstrați întotdeauna pașaportul său. 

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

Fiți întotdeauna atenți cu anunțurile de locuri de 
muncă prin intermediul internetului sau chiar prin 
intermediul agențiilor de recrutare. 

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

Ori de câte ori vă îmbolnăviți, mergeți întotdeauna la 
Spital / Centru de Sănătate. 

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

Nu permiteți niciodată ca asistența medicală să fie 
asigurată de persoane necalificate. 


