(IN)FORMA-TE sobre o TSH e a exploração laboral

Numa lógica de continuidade e aprofundamento do trabalho que vem sendo desenvolvido,
desde 2010, pela Delegação Norte da OIKOS, o (IN)FORMA-TE surge com o propósito central
de reforçar o papel ativo da sociedade civil, em especial dos jovens, das entidades educativas
e das associações juvenis do Distrito de Braga na prevenção do tráfico de seres humanos e da
exploração laboral.

Numa lógica de continuidade e aprofundamento do trabalho que vem sendo desenvolvido,
desde 2010, pela Delegação Norte da OIKOS, o (IN)FORMA-TE surge com o propósito central
de reforçar o papel ativo da sociedade civil, em especial dos jovens, das entidades educativas
e das associações juvenis do Distrito de Braga na prevenção do tráfico de seres humanos e da
exploração laboral.

O prolongamento desta intervenção e o seu alargamento a todos os concelhos do distrito
fundamenta-se na premissa dos atuais riscos de maior incidência de casos em Portugal, como
país de origem de TSH, e na permanência de fatores de vulnerabilidade associados,
sobretudo, ao Tráfico Laboral (desemprego, emigração, carácter industrializado, índole oculta
do fenómeno) que assolam a região e, em particular, a sua população jovem. Eles justificam a
necessidade de aumentar o seu nível de conhecimento sobre a temática, bem como de
reforçar a capacidade dos grupos específicos que intervêm com o sector juvenil para apoiarem
a prevenção do seu envolvimento em situações desta natureza.

Por outro lado, a relevância que não podem deixar de assumir a mobilização e o ativismo
em torno da prevenção e combate a este crime explica a extensão da ação a novos
contextos, que, no âmbito deste projeto, incluem:

a) O contexto escolar (Entidades educativas; Estudantes e docentes do 3º CEB e ES;
Estudantes do Ensino Superior)

1/3

(IN)FORMA-TE sobre o TSH e a exploração laboral

b) O contexto associativo juvenil (Associações juvenis; Dirigentes e membros de associações
juvenis)

c) O contexto das comunidades civis locais (Jovens; População em geral)

d) O contexto de intervenção no domínio do TSH (Organizações da Sociedade Civil; Técnicos
de intervenção social local)

As principais atividades previstas para o (IN)FORMA-TE, com previsão de
execução até Junho de 2018 são:
- Realização de uma campanha distrital de sensibilização escolar contra o TSH;
- Produção e disseminação de materiais informativos e recursos técnico-pedagógicos
sobre as temáticas do TSH e da Exploração Laboral, dirigidos a estudantes, docentes,
membros de associações juvenis e público em geral;
- Ampliação do NecOIKOS - Núcleo de Educação para a Cidadania OIKOS, Constituição
do Núcleo de Estudantes Universitários Voluntários contra o TSH e mobilização de ambos em
iniciativas de prevenção e combate ao TSH;
- Dinamização de workshops (in)formativos sobre as temáticas do TSH e Exploração
Laboral junto de docentes, membros de associações juvenis e estudantes do ensino superior;
- Dinamização de sessões de sensibilização sobre as temáticas do TSH e Exploração
Laboral junto de estudantes do ensino secundário;
- Integração de ações de sensibilização sobre o TSH nas atividades de, pelo menos, 2
Associações Juvenis;
- Promoção de 4 oficinas de expressão artística sobre TSH e apresentação pública dos
trabalhos desenvolvidos;
- Organização de um Seminário de partilha de boas-práticas entre projetos de intervenção
no domínio do TSH em Portugal.
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Veja mais informação sobre o projeto e a temática em www.oikos.pt/traficosereshumanos
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