
E sse material sugere alguns cuidados básicos para todos 
e todas que desejam sair do país em busca de novas 
experiências. As medidas, ainda que simples, visam 

apoiar que a sua experiência internacional seja mais segura. 

Ter uma experiência pessoal ou profissional no exterior no curriculo 
pode significar o acesso a melhores posições profissionais. Vários 
brasileiros e brasileiras gostariam de passar uma temporada de 
estudo ou trabalho fora do País. O aprendizado pode ser rico e útil, 
caso a experiência seja bem-sucedida. 

Para que isso aconteça, a decisão de sair do Brasil, de forma 
temporária ou definitiva, deve ser tomada de forma planejada. 
Muitos brasileiros e brasileiras recebem de amigos ou conhecidos 
convites de última hora para sair. Acabam não se inteirando de 
detalhes fundamentais, como as condições da viagem, o valor 
necessário a ser gasto, os empréstimos oferecidos e as condições 
de seu pagamento. Por não saber que é possível viajar de 
forma mais organizada, muita gente acaba concordando com 
condições estabelecidas de forma não transparente. Daí não ser 
incomum ouvir relatos de pessoas que, ao viver um tempo fora 
do Brasil, acabaram passando por situações difíceis, tais como de 
exploração do trabalho ou mesmo de tráfico de seres humanos. 

Claro que nem todas as situações de migração acabam de um 
mesmo jeito, seja bom ou ruim. Mas o importante é que você, 
cidadão ou cidadã, esteja consciente dos seus direitos e dos 
riscos que pode vir a enfrentar. Para tanto, precisa estar de 
posse das informações necessárias para fazer dessa experiência 
algo enriquecedor.

Ao tomar a decisão de sair do Brasil, leve em conta as 
sugestões que se seguem. Elas não são exaustivas e não 
garantem que a viagem saia como você planejou. Mas são 
úteis para informar e apoiar qualquer brasileiro ou brasileira 
no momento de tomar a decisão, para que não encontrem 
maiores dificuldades no exterior. 

Leia as sugestões a seguir e selecione as que fazem sentido 
para você. Acrescente outras, caso seja necessário. O 
importante é poder tomar as próprias decisões, consciente das 
consequências. Você pode optar por ficar, sair ou retornar. Mas 
sempre em segurança! 

Ainda que você tenha concordado com uma viagem que te 
coloque em situação delicada no exterior, você não abriu mão 
dos seus direitos. Sendo você cidadã ou cidadão brasileiro no 
exterior, seus direitos viajam com você aonde quer que você vá.

A decisão de viAjAr é suA: 

Seus direitos viajam com você aonde quer que você vá!

AS CONSEQUÊNCIAS TAMBÉM!

Ligue 180

(para mulheres, com informações sobre migrações)

Para mais informações:

Ligue 100

(para denunciar violações de direitos humanos)



Contatos de organizações que prestam apoio 
a pessoas traficadas na Europa:

ALEMANHA

KOK - ONG alemã envolvida no enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
+49 30 263 911 76 ou www.kok-buero.de

ÁUSTRIA

IBF - Centro de Intervenção para Vítimas de Tráfico de Mulheres 
+43 1 796 92 98 ou www.lefoe.at

BÉLGICA

PAG-ASA (www.pag-asa.be) + 32 2 511 64 64 
Payoke (www.payoke.be) +32 3 201 16 90 
Sürya (www.arca-asbl.org) +32 4 232 40 30

ESPANHA

Proyecto Esperanza: +34 913 860 643 ou +34 607 542 515 

FRANÇA

Institut de la Femme: 900 191 010 ou 900 152 152 
Hotline da coordenação nacional para a proteção de vítimas de 
tráfico: 825 009 907

HOLANDA

CoMensha: +31 33 4481186 ou www.comensha.nl (em Holandês)

IRLANDA

Hotline para denúncia de casos de tráfico de pessoas: 1800 25 00 25 ou 
www.blueblindfold.gov.ie

ITÁLIA

Hotline nacional contra o tráfico: 800 290 290

PORTUGAL

Hotline contra o tráfico de pessoas: 800 202 148 
SOS Migrante: 808 257 257 (telefone fixo) ou +21 810 61 91 (celulares)

REINO UNIDO

CRIMESTOPPERS: 0800 555 111 ou www.crimestoppers-uk.org, 
atendimento à vitimas ou denúncias de tráfico de pessoas no Reino 
Unido

Verifique a idoneidade da pessoa ou empresa que 
te contatou para viajar e das que te receberão fora 
do Brasil. Use a internet para checar a veracidade 
das informações que você recebeu. Desconfie de 
informações vagas ou pouco plausíveis.

A questão migratória é bastante controversa nos 
dias de hoje. Os países têm interpretações diferentes 
quanto ao status de migrantes sem documentos ou 
permissão de trabalho, que podem variar desde 

deportação, recolhimento em um centro de detenção para 
migrantes ou confisco dos bens e do dinheiro. Informe-se 
o máximo possível sobre o status legal dos e das migrantes 
(com documentos e sem documentos) no país de destino 
de sua escolha. Faça uma avaliação cuidadosa das possíveis 
conseqüências de suas decisões.

Se você contraiu uma dívida para financiar sua 
viagem, tente entender todas as implicações do 
valor que lhe será cobrado de volta, as condições de 
pagamento da dívida, a taxa de juros embutida e o 

tempo estabelecido pelo acordo para quitação da dívida. É 
muito importante que você se informe sobre as conseqüências 
caso você decida não cumprir o acordo até o fim. Quanto mais 
informação tiver, melhor. E de preferência escritas em um 
documento. Leve cópias desse acordo com você e deixe cópias 
adicionais no Brasil com pessoas de sua confiança.  

Preste atenção as condições de trabalho oferecidas, 
e ao tempo de permanência legal no país de destino. 
Lá, você também terá direitos a serem assegurados, 
independente de sua nacionalidade. E cuide para que 

esses direitos sejam respeitados pelas pessoas no seu país de 
destino. Caso você tenha dúvidas, procure as autoridades locais 
encarregadas das fiscalizações dos ambientes de trabalho, 
sindicatos ou ONGs que trabalham com o tema.

Faça pesquisa prévia, informe-se sobre pessoas, 
lugares, preços, costumes e língua. Desconfie dos 
elogios exagerados e da tentativa de descrever a 
realidade noutro país como de fácil adaptação, 

tranquila e de sucesso garantido. Mudar de país exige 
cuidados e requer passar por um período de ajuste que nem 

Organizações que prestam assistência na Europa (não ligadas 
ao Governo Brasileiro):
www.portalconsular.mre.gov.br/apoio/embaixadas-e-consulados/
organizacoes-que-prestam-assistencia-no-exterior

Contatos com Consulados e Embaixadas do Brasil na Europa:
www.portalconsular.mre.gov.br/apoio/embaixadas-e-consulados

Informações sobre o Conselho de Representantes de 
Brasileiros no Exterior:
www.brasileirosnomundo.mre.gov.br/pt-br/conselho_de_
representantes_de_brasileiros_no_exterior_%28crbe%29.xml

Contato dos núcleos e postos de atendimento ao migrante e 
vitimas do trafico de pessoas no Brasil:
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/ 
395C2E18ITEMIDE037AA25C6A34718BADA8F55A388E31DPTBRNN.htm

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/
MJ395C2E18ITEMID77C0EF9F847E4BDDBB0950FAF86BF7C4PTBRNN.htm

Cuidados que 
você teve ter 
antes de viajar:

sempre é simples. Certifique-se de que você tem todos os elementos 
e informações necessárias para enfrentar situações nem sempre 
agradáveis.

Mantenha cópias (físicas e digitais) de todos os seus 
documentos pessoais com você e deixe cópias com pessoas 
de sua confiança. Não importa com quem estão os originais: 
todo cidadão e cidadã brasileiros têm o direito de solicitar 

novas vias de seus documentos sempre que precisar e aonde estiver. 
Assim, em caso de perda, furto, roubo ou retenção de seu passaporte, 
contate imediatamente o Consulado do Brasil mais próximo de onde 
estiver.

Antes de viajar, anote o número de contato da Embaixada 
ou Consulado do Brasil no seu país de destino. E saiba como 
fazer ligações para lá do país em que você se encontra. Em 
alguns países, o Consulado do Brasil mantém um registro 

dos cidadãos brasileiros residentes na localidade. Se isso for o caso, 
cadastre seus contatos no Consulado ou Embaixada assim que chegar 
ao seu país de destino.

No continente europeu, vários países exigem que visitantes ou 
residentes providenciem imediatamente após a sua chegada 
o registro no órgão competente. Veja quais são os requisitos 
e providencie o seu registro.  

Tenha informações claras sobre o tipo de visto que você 
receberá e quais as possibilidades e limitações dele. Também 
se informe com as autoridades competentes sobre o prazo da 
permanência legal, sobre possibilidades de renovação e sobre 

possibilidades ou impossibilidades de conversão de um tipo de visto 
em outro. Lembre que a maior parte dos países não aceita que você 
faça uma conversão automática de um tipo de visto para outro. 

Faça contato constante com sua família, amigas e 
amigos no Brasil e dê detalhes de aonde você pode 
ser facilmente localizado. Endereço, telefone e email 
para contatos podem fazer uma grande diferença na 
garantia da sua segurança.

Aprenda um pouco da língua antes de viajar. Tenha 
com você uma pequena lista das palavras mais usadas 
no seu país de destino.

Converse com pessoas que tiveram experiências similares 
e faça muitas perguntas. Não fique com vergonha, 
pergunte o óbvio.  E mais uma vez, cheque todas as 
informações recebidas. A internet pode ser uma grande 

aliada para que você permaneça em segurança fora do Brasil.

E lembre-se: Quando você estiver fora do Brasil, o 
Consulado e a Embaixada do Brasil são os órgãos 
do Governo Brasileiro que estão à sua disposição 
para auxiliá-lo em qualquer dúvida ou situação de 
necessidade. 
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