
O projeto TransR compreende uma série de ações complementares que se focam na TST, mas 
também nas circunstâncias e em atores-chave que colocam entraves à saúde biopsicossocial deste 
grupo.  

Em particular, este projeto pretende:

• Promover a qualidade das intervenções dirigidas a TST;

• Fomentar um ambiente respeitador das pessoas trans em geral e das TST, em particular;

• Promover o acesso das TST a serviços de saúde e serviços de apoio legal e social;

• Encorajar a participação e empoderamento de TST;

• Melhorar as competências de outros profissionais e stakeholders que desempenham um papel 
crucial na vida das TST.

Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter

O projeto “TransR – Trans Sex Workers Rights are Human Rights” visa contribuir para o reconhecimento 
e proteção dos direitos fundamentais das pessoas trans que fazem trabalho sexual (TST). 

De acordo com a literatura, também em contexto europeu, as pessoas trans continuam a enfrentar 
vários obstáculos no acesso a direitos iguais e continuam a ser vítimas de violência e discriminação. 
No seio desta comunidade, o grupo de pessoas que faz trabalho sexual encontra-se particularmente 
exposto a danos sociais e de saúde pública.
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O TransR é financiado pela União Europeia desde dezembro de 2017, no âmbito do Programa Direitos, 
Igualdade e Cidadania e será apoiado durante 24 meses. O consórcio deste projeto inclui cinco 

organizações de diferentes países: APDES (Portugal); Hetaira (Espanha); Lefö (Áustria); MIT (Itália) e Positive 
Voice (Grécia).

This publication was funded by the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The contents of 
this publication are the sole responsibility of TransR and can in no 
way be taken to reflect the views of the European Commission.

Áustria

LEFÖ/TAMPEP Austria | Support and European Network for Migrant Sex Workers | 
Kettenbrückengasse 15/II/4 | 1050 Wien, Austria | tel: +43.1.581 18 81 | fax: +43.1.5811881-14   
mail: tampep@lefoe.at | web: www.lefoe.at | www.tampep.eu 

Para mais informações, por favor contacte a entidade coordena-
dora:
APDES | Telefone: +351 227531106 
E-mail: isabel.soares@apdes.pt 

Espanha

Colectivo Hetaira | e-mail: hetaira@colectivohetaira.org | web: www.colectivohetaira.org  
facebook: colectivohetaira | twitter: c_hetaira | tel: +34 91 52 32 678

Grécia

Greek Association of People Living with HIV “Positive Voice”- Red Umbrella Athens
Ag. Anargiron str 13, Athens, P.C. 10554, Greece | Tel.: +30 210 86 27 572 | www.positivevoice.gr
Fb https://www.facebook.com/RedUmbrellaAthens/

Itália

MIT Movimento Identità Trans | Associazione Onlus | Via Polese 22, 40122 Bologna - Italia 
Tel/Fax: +39 051 271666 | www.mit-italia.it 

Portugal

APDES | Agência Piaget para o Desenvolvimento | Arcozelo, Vila Nova de Gaia - Portugal 
T. +351 227 531 106/7 | M. +351 939 406 020 


