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TAMBÉM ACONTECE AQUI
Tráfico de Seres Humanos
Exposição de fotografia, de Hugo Pinheiro

29 de nov. - 17 dez. de 2022

Sinopse
«Também Acontece Aqui» é uma exposição de fotografia da autoria de Hugo 
Pinheiro, integrada no projeto «Mercadoria Humana 4– Projeto de Sensibilização 
em Tráfico de Seres Humanos», que a Saúde em Português está a promover na 
Região Centro. Este projeto tem como objetivos principais prevenir, sensibilizar 
e informar grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis para o Tráfico de 
Seres Humanos, bem como responsabilizar e alertar todos/as para os seus 
deveres cívicos na denúncia deste crime público.
Colaborando com a Saúde em Português desde 2017, Hugo Pinheiro procura 
chamar à atenção para este crime, que acontece bem mais perto do que 
imaginamos, e alertar para alguns dos contextos em que ocorre.
O distanciamento e alheamento do crime de tráfico de seres humanos contribui 
para que este se alimente e permaneça, aproveitando-se principalmente de 
quem está em situação de maior vulnerabilidade.
Trazer para a visibilidade algo que está invisível permite sensibilizar e aumentar 
a conscientização da comunidade para o crime de Tráfico de Seres Humanos, 
de forma a que esta assuma um papel ativo na denúncia de presumíveis 
situações.
Em 7 painéis fotográficos, o autor procura aproximar esta realidade de todos/as 
os/as que visitam a exposição, levando-os/as a entrar nestes contextos onde 
este tipo de crime pode acontecer.
O Tráfico de Seres Humanos «Também acontece aqui» na exploração laboral 
na agricultura, na construção civil, no futebol, na pastorícia, na exploração 
sexual, na mendicidade forçada e na servidão doméstica. São estes os cenários 
retratados nesta exposição.



Entidade Promotora
Saúde em Português, fundada em 1993, é uma Organização Não-Governamental 
para o Desenvolvimento (ONGD) e Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS), sedeada em Coimbra, que tem como missão promover a 
saúde, a integração social e comunitária, com vista ao desenvolvimento 
integral da pessoa humana, respeitando e assegurando os seus direitos e 
liberdades fundamentais, conforme se encontra descrito nos seus estatutos. 
Para a realização desta missão, desenvolve Projetos de Cooperação para o 
Desenvolvimento, de Ajuda Humanitária de Emergência, bem como Projetos 
de Sensibilização, Intervenção e Integração Social e Comunitária em benefício 
das populações mais vulneráveis, estratégicas e em risco.
É atualmente a entidade gestora do Centro de Acolhimento e Proteção para 
Homens Vítimas de Tráfico de Seres Humanos e, desde 2010, promove 
projetos de sensibilização e prevenção na área do Tráfico de Seres Humanos, 
designados de Mercadoria Humana.

Hugo Pinheiro
Formado em Design de Comunicação, é um Fotógrafo Profissional e 
coordenador da disciplina de fotografia na EAC – Escola de Artes de Coimbra.
Trabalhou anteriormente em gabinetes de design e agências de imagem onde 
obteve uma vasta experiência e conhecimento do mercado publicitário. Cria 
e implementa conceitos adequados a cada projeto de forma a potenciar a 
visibilidade de cada cliente. Trabalha em regime freelancer com equipas 
experientes e altamente especializadas. 

Organização | Entidade Promotora
Saúde em Português

Entidades Parceiras
Câmara Municipal de Coimbra
Centro Cultural Penedo da Saudade - IPC



Entidade Financiadora: 
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego/Portugal 2020 através da 
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