1

HERTFORDSHIRE
Modern Slavery Partnership

Instruction to Professionals: Please check that the
individual presenting is able to read and do not let
them take this flyer home with them. If you do, you are
potentially putting them at risk.

Ajuda para adultos/adolescentes (16-18 anos) no Reino
Unido vítimas de exploração: Folheto explicativo
Leia e siga as instruções.
No Reino Unido, entende-se que você está sendo explorado(a) de acordo com as
seguintes circunstâncias:
•

Você não está recebendo salário ou um salário muito baixo pelo seu trabalho e/ou está trabalhando
excessivamente por longas horas.

•

Alguém está pegando seu dinheiro.

•

Você está sendo forçado(a) a trabalhar ou realizar atos sexuais.

•

Você está sendo mantido(a) em cativeiro ou contra sua vontade.

•

Você não pode deixar sua residência, está sendo vigiado(a) e/ou não pode se mover livremente.

•

Você foi levado(a) ao Reino Unido para trabalhar para alguém que agora está ameaçando, assustando,
machucando ou forçando você a trabalhar ou outras coisas que não deseja fazer.

Marque a caixa de seleção se sua resposta for "sim" para asseguintes perguntas:
Você está em perigo?
É
 seguro para você conversar?
Você gostaria de ajuda?
Você gostaria de ter um tradutor ou um advogado?

No Reino Unido, você pode estar sendo explorado se responder “sim” a alguma das
seguintes perguntas. Marque todas as que se aplicam a você:
Você está sendo forçado(a) a trabalhar de graça ou por pouco dinheiro?
S
 e você está trabalhando, você recebe menos de 7 libras por hora?
Você trabalha mais de 48 horas por semana?
Você está sendo forçado(a) a realizar atos sexuais em um ambiente profissional ou pessoal?
Você está vivendo em condições miseráveis?
Você está sendo controlado(a) por outras pessoas? (Pode ser um parente, amigo ou parceiro(a).)
For more information on human trafficking/modern slavery and additional resources, please consult the
Hertfordshire Modern Slavery Partnership website: www.stopexploitationherts.org.uk/professionals/professionals.aspx.
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S
 eus documentos de identidade ou quaisquer outros pertences valiosos foram tirados de você?
S
 e eu lhe ajudasse hoje, haveria alguma consequência para você ou sua família?
Você tem medo de que alguém possa ferir você ou sua família?
Você está em dívida com alguém? Ou você deve dinheiro a alguém?
Tem alguém pegando o seu dinheiro?
M
 eu problema é diferente.

Você pode estar se sentindo assustado(a), impotente e sozinho(a). No
entanto, a ajuda está disponível. Você tem direitos. Você tem uma saída.
Se você se encontrar sob situação de exploração no Reino Unido, você tem
direito a receber auxílio emocional, médico, independente e prático do
governo do Reino Unido. Esse auxílio pode ser fornecido de várias maneiras
diferentes, incluindo:
•

Você terá ajuda para encontrar acomodações temporárias seguras.

•

Você receberá tratamento médico.

•

Você terá alguém para lhe ajudar a superar suas experiências.

•

Você terá um intérprete/tradutor disponível para lhe auxiliar na comunicação em inglês.

•

proteção.

•

aconselhamento jurídico independente.

•

ajuda financeira de subsistência.

Observe: Por vezes, existem limitações a este direito.
Como trabalhador no Reino Unido, você tem direito a:
1.

Pagamento de pelo menos 8,21 libras por hora se
tiver mais de 25 anos, 7,70 libras por hora se tiver
entre 21 e 24 anos e de 6,15 libras por hora, se tiver
entre 18 e 20 anos.

2. Jornada de trabalho de no máximo 48 horas por
semana, incluindo horas extras.
3. Um intervalo de descanso de pelo menos 20
minutos durante o seu dia de trabalho, caso
trabalhe mais de 6 horas por dia.
4. Um número mínimo de semanas de férias
remuneradas por ano, a partir do primeiro dia de
trabalho.

5. Informações sobre saúde e segurança no trabalho,
treinamento, roupas de proteção e qualquer
reposição necessária gratuitamente, quando
apropriado.
6. Detalhes por escrito dos termos e condições de seu
contrato de emprego, caso tenha trabalhado por
mais de um mês.
7. Auxílio-doença, que será detalhado em seu
contrato de trabalho.
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