
O número de pessoas, incluindo crianças, que são vítimas de tráfico de
pessoas e de abuso e exploração sexual (CSA/E) ao redor do mundo
continua a crescer, apesar do incremento internacional de atenção e de
recursos destinados a estes crimes. Na Europa, mulheres e garotas
exploradas sexualmente constituem a maioria das vítimas de tráfico de
seres humanos. Além disso, a assistência às vítimas é frequentemente
limitada pela falta de coordenação entre grupos de interesse. Neste
contexto, o projeto HEROES financiado pela UE, irá explorar como utilizar
os últimos avanços tecnológicos e as melhores estratégias para prevenir e
combater CSA/E e o tráfico de pessoas, assim como investigar estes crimes
e proteger melhor suas vítimas. O projeto desenvolve uma aproximação
ambiciosa, interdisciplinaria, internacional e centrada nas vítimas. Seu
objetivo é estabelecer uma contribuição coordenada com agentes da lei
para resolver as necessidades específicas das vítimas e providenciar
proteção adequada. 
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 O que é HEROES?

 Nesta Edição:

 Quais são os objetivos do
projeto?

 

 O que aconteceu nos
últimos meses?

36
Meses

24
Parceiras

17
Países

4.99M €
Orçamento

Este projeto recebeu financiamento do programa de pesquisa e
inovação Horizonte 2020 da União Europeia sob o contrato de
subvenção nº 101021801.

 Próximos Eventos
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HEROES desenvolverá contribuições
relevantes sobre os desafios da "SU-

FCT01- 2018-2019-2020" 

Os três pilares propostos para combater os crimes de THB e

CSA/E vão concentrar todos os esforços para proporcionar

soluções que integrem aspectos científicos, éticos, sociais e

legais. Estes esforços serão direcionados para apoiar as

vítimas e seu entorno, mas também será relacionada com

estudos específicos centrados nos criminosos e os problemas

subjacentes. Agentes da lei, uma variedade de grupos de

interesse e a sociedade irão se beneficiar deste conjunto de

ferramentas metodológicas, estratégicas e tecnológicas que

cumprem com as diretrizes da União Europeia, que oferecem

guias de boas práticas para o depoimento das vítimas, além

de fomentar o uso de inteligência artificial para o combate

desses crimes. 
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HEROES é um projeto cujas estratégias e
soluções são focadas em 3 pilares
fundamentais para combater os crimes de
THB e CSA/E: 

Prevenção:  HEROES dirigirá a prevenção através de uma

abordagem mista de tecnologia e de ação social. Para este

fim, HEROES desenvolverá apps que ajudarão a reduzir as

chances de se tornar vítimas de THB e aumentar a segurança

para as crianças que se comunicam através das redes

sociais. 

Investigação: O projeto HEROES desenvolverá ferramentas

tecnológicas para cobrir as necessidades mais importantes

dos agentes da lei: coleta e análises de dados, assumindo os

desafios técnicos, éticos e legais pertinentes para o combate

dos crimes de THB e CSA/E. 

Assistência às Vítimas: Ao focar em prevenção e

desenvolvimento de tecnologias para melhorar a eficácia das

investigações, o projeto HEROES irá impactar positivamente

na assistência às vítimas em quatro níveis principais: Reduzir

a revitimização, conseguir treinamento e apoio

especializados, promover estratégias de apoio às vítimas e

promover melhores procedimentos e resultados durante a

assistência.  

O que é HEROES?



Assistência às Vítimas

Investigação

 Prevenção

Fornecer uma variedade de medidas preventivas para reduzir crimes de THB

e CSA/E.

Reduzir a demanda de serviços que podem ser fornecidos por vítimas

destes crimes.

Reduzir o risco de reincidência ao oferecer um melhor entendimento do

comportamento dos abusadores e potenciais abusadores.

 Quais são os objetivos do Projeto?

Analisar o possível envolvimento do crime organizado envolvidos com de

THB e CSA/E em outros crimes. 

Desenvolver novas abordagens para investigar o tráfico de pessoas e o

abuso/exploração sexual infantil.

Abordar as novas ameaças de abuso infantil, coerçao e extorsão de vítimas

que surgiram nos ultimos anos.  

Fornecer meios efetivos para os agentes da lei, para que possam detectar,

investigar e derrubar redes e sites escondidos.

Providenciar uma variedade de medidas para reduzir os crimes de THB e

CSA/E.

Reduzir a demanda de serviços que podem ser concedidos por vítimas de

ambos os crimes.  

Reduzir o risco de reincidência buscando melhor entender o

comportamento dos abusadores e potenciais abusadores.

Ferramentas tecnológicas serão desenvolvidas para cobrir as necessidades principais da policia:

Coleta de informação automatizada, análise de dados, classificação e detecção de padrões que

contenham evidências desses crimes. 

HEROES irá implementar estas medidas utilizando tecnologías de

Inteligencia Artificial 
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Explorando as Sinergias com outros projetos 

1 de fevereiro de 2022

HEROES iniciou discussões com vários projetos
ativos na luta contra o tráfico de seres humanos e
o abuso e exploração de crianças

O site HEROES está pronto com mais informações
para vir. Por favor, confira em: https://heroes-fct.eu.
Você também pode nos encontrar no Twitter e no
LinkedIn e encontrar mais notícias sobre nosso
projeto.

HEROES Project is Online! 

April 15th, 2022

Em 1º de dezembro, um novo projeto H2020-FCT,
chamado HEROES, começou a funcionar. A reunião
de lançamento ocorreu de 15 a 16 de dezembro
através de Microsoft TEAMS e contou com a
participação de todos os membros do consórcio.
Durante o KOM, várias apresentações foram
realizadas onde os objetivos e atividades foram
explicados em detalhes e foi discutido como
executar e decidir as próximas ações/etapas para o
desenvolvimento do projeto nos próximos meses.

A primeira reunião presencial do consórcio foi
realizada na Faculdade de Direito da Universidade
Complutense de Madrid, de 8 a 10 de junho. Esta
reunião foi liderada pela UCM e reuniu os
membros do consórcio. Os parceiros discutiram
questões relacionadas aos avanços no
desenvolvimento do projeto e os próximos passos
a serem dados.

HEROES no CC-DRIVER's LEA Cluster                

15 de Março de 2022

HEROES participa do CC-DRIVER's LEA Cluster, um
grupo de 17 projetos financiados pela UE que são
de interesse para a comunidade global de
aplicação da lei e policiamento.

O projeto HEROES H2020 começa com uma excelente

reunião online.

15-16th de Dezembro de 2021

O que aconteceu nos últimos meses?

COPKITCOPKIT
CYBERSPACECYBERSPACE

CYCLOPESCYCLOPES
DARLENEDARLENE

LOCARDLOCARD
NOTIONESNOTIONES
PREVISIONPREVISION

PROTAXPROTAX

Primeira reunião presencial

 8-10 de Junho de 2022

HEROES estabeleceu colaborações com três
projetos H2020 que compartilham objetivos no
desenvolvimento e promoção das capacidades de
LEAs e na prevenção e investigação de CSA/CSE.
Leia mais sobre estes projetos no site do HEROES

Colaborações HEROES 

1 de April de 2022

FREETOOLFREETOOL
HEROESHEROES

INSPECTrINSPECTr
LAW-GAMELAW-GAME

RAYUELARAYUELA
ROXANNEROXANNE

Tools4LEAsTools4LEAs
  TRACETRACE
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Málaga, Espanha, 21 - 24 de Setembro de
2022.

Organização: European Society of
Criminology and Andalusian Interuniversity
Institute of Criminology.

Tópicos: Desafios e oportunidades em uma
Europa virtualmente e fisicamente conectada:
A necessidade da criminologia.

PRÓXIMOS
EVENTOS

22nd Annual
Conference of the ESC

Projects to Policy
Seminar (PPS) Bruxelas, Bélgica, 30 de junho a 1 de julho

de 2022.
 
Organização: DG HOME & REA C2.
 
Tópicos: Melhorando a interação entre
pesquisas e políticas. 
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Este projeto recebeu financiamento do programa de pesquisa e inovação
Horizonte 2020 da União Europeia sob o contrato de subvenção nº
101021801.

O conteúdo aqui publicado é da exclusiva responsabilidade dos editores e não
representa necessariamente as opiniões expressas pela Comissão Europeia ou pelos
seus serviços.
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HEROES Consortium

O consórcio HEROES consiste em 24 parceiros localizados em 17 países (11 dos países da UE, 1 país associado e
5 países terceiros). O consórcio é formado por parceiros com diversas afiliações: 3 universidades, 2 pequenas e
médias empresas, 3 organizações de pesquisa e tecnologia, 6 agências de aplicação da lei, 1 organização
internacional, 8 ONGs, e 1 organização governamental. O consórcio HEROES combina a experiência de
psicólogos, sociólogos, advogados, assistentes sociais, trabalhadores da saúde, desenvolvedores de
computadores e especialistas em segurança informática e forense, de todo o mundo com um objetivo:
combater os crimes e ajudar as vítimas do tráfico de pessoas e do abuso sexual infantil.

Você sabia que pode estar entre
os primeiros a receber estas
newsletters?
Inscreva-se aqui para receber o
boletim informativo:

O formulário de inscrição pode ser encontrado no

site oficial do projeto: https://heroes-fct.eu na

parte inferior da página.

Coordenador do Projeto
Luis Javier García Villaba

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Email: javierv@ucm.es
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