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SEF Madeira dá cumprimento a Mandados de Busca suspeita da 
prática dos crimes de falsif icação de documentos e auxílio à 
imigração ilegal 

Publicada em 22-12-2009 

 
A Direção Regional do SEF na Madeira deu cumprimento a 17 mandados de busca de apreensão, emitidos por 
magistrados do Ministério Público e do Tribunal Judicial do Funchal, no âmbito de inquérito no qual são 
investigados vários indivíduos nacionais e estrangeiros.  
 
Os indivíduos são suspeitos da prática dos crimes de falsificação de documentos, designadamente de contratos de 
trabalho, e auxílio à imigração ilegal.  
 
As buscas tiveram lugar, esta Quarta-feira, nos concelhos do Funchal, Machico, Santa Cruz e Ribeira Brava, tendo 
como alvos várias casas particulares e escritórios, ligados a empresários da construção civil, e a duas empresas de 
contabilidade.   
 

 

Nova representante da OSCE 

Publicada em 22-12-2009 

 
Hoje, em Viena, a Juíza e perita da Comissão Europeia, Maria Grazia Giammarinaro (Itália) foi nomeada como 
Representante Especial da OSCE e Coordenadora para o Combate ao TSH, substituindo a representante Eva 
Biaudet (Finlândia). 
 
Para além de já ter um vasto trabalho sobre TSH, Maria Grazia Giammarinaro trabalhou na Direcção-Geral para a 
Justiça, Liberdade e Segurança (Bruxelas) onde foi responsável pela área de TSH e exploração sexual de crianças. 
 

 

Nova publicação sobre sistemas de referenciação para TSH 

Publicada em 21-12-2009 

 
O International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) lançou uma nova publicação sobre TSH, 
intitulada Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons: South-
Eastern Europe (TRM Guidelines). 
 
Este é uma produto resultante do projecto Programme to Support the Development of Transnational Referral 
Mechanisms (TRM) for Trafficked Persons in South-Eastern Europe (SEE) implementado pelo ICMPD e financiado 
pelo United States Agency for International Development (USAID).  
 
O ICMPD é também parceiro da DGAI/OTSH no projecto transnacional Trafficking in Human Beings, Data 
Collection and Harmonised Information Management Systems. 
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10.º Aniversário do Dia pela Eliminação da Violência contra as 
Mulheres 

Publicada em 20-12-2009 

 
Publicação da Resolução da Assembleia da República n.º 111/2009 que reafirma no 10.º Aniversário do Dia pela 
Eliminação da Violência contra as Mulheres, que a violência contra as mulheres, incluindo a violência doméstica, 
deve permanecer uma prioridade da agenda política nacional. 
 
Aprovada a 27 de Novembro de 2009, a Resolução consagra o envolvimento da AR que em colaboração com os 
outros órgãos de soberania, as instituições do poder regional e local, assim como com entidades da sociedade 
civil, deverá actuar para um melhor entendimento do fenómeno, melhorar competências dos profissionais 
envolvidos, monitorizar a aplicação da legislação, apoiar a assinatura, aprovação e ratificação da Convenção de 
Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, no âmbito do Conselho da Europa, 
entre outras estratégias. 
 

 

SEF detém cidadão procurado por tráf ico de pessoas 

Publicada em 15-12-2009 

 
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve um cidadão búlgaro sobre quem pendia um mandado de 
detenção europeu para efeitos de extradição pelo crime de tráfico de pessoas. 
 
Numa acção articulada entre a Delegação de Bragança e o Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de 
Quintanilha, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras procedeu à detenção de um cidadão búlgaro sobre quem 
pendia um Mandado de Detenção Europeu para efeitos de extradição, emitido por França. 
 

 

Relatório sobre a Situação da Saúde das Mulheres 

Publicada em 13-12-2009 

 
Último relatório sobre a Situação da Saúde das Mulheres, no qual se aborda as consequências do tráfico de seres 
humanos. 
 
Para além de várias dimensões, o relatório aborda o impacto das desigualdades de género na saúde, 
apresentando-se o tráfico de mulheres como uma dessas consequências. 
 

 



 

OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos | Notícias do Portal – 2009 Página 4 de 15 
 

 

 

Formação "O papel dos Agentes religiosos em acções de prevenção, 
acompanhamento e combate ao tráfico de pessoas humanas" 

Publicada em 13-12-20009 

 
A Agência Ecclesia, a Cáritas Portuguesa e a Obra Católica Portuguesa de Migrações, estão a organizar a X edição 
do Encontro de Formação para animadores sócio-pastorais das migrações, e outros agentes pastorais, 
subordinado ao tema “O papel dos Agentes religiosos em acções de prevenção, acompanhamento e combate ao 
tráfico de pessoas humanas”.  
 
Esta iniciativa terá lugar no fim de semana de 15 a 17 de Janeiro de 2010. 
 

 

Presidência Espanhola da UE 

Publicada em 13-12-2009 

 
A Presidência Espanhola da União Europeia, que assumirá funções em 2010, anunciou já que uma das suas 
prioridades será consolidar a UE como um espaço mais seguro para os seus cidadãos, lutando conjuntamente para 
combater, entre outros, crimes como o auxílio à imigração ilegal.  
 
Igualmente concretizará o Programa de Estocolmo que encerra em si inúmeras medidas contra o Tráfico de 
Pessoas. 
 
Nesta luta, é avançado como prioritário também consolidação da cooperação judicial e policial. 
São também eixos de intervenção a Igualdade de Género e a luta contra a pobreza e a exclusão social. 
 

 

SEF desmantela rede criminosa de casamentos de conveniência 

Publicada em 11-12-2009 

 
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desencadeou na madrugada de quinta-feira uma operação que visou o 
desmantelamento de uma rede criminosa de cariz transnacional que se dedicava, de forma organizada, à 
angariação de mulheres portuguesas para celebrarem casarem de conveniência em Portugal ou noutros Estados-
Membros da União Europeia (UE) com cidadãos estrangeiros em situação de permanência ilegal ou precária no 
país e na UE.  
 
Em causa está, designadamente, a prática de crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à 
imigração ilegal, casamento de conveniência, falsificação ou contrafação de documento e associação criminosa, 
perpetrados pelos suspeitos em território nacional com o único e exclusivo móbil de retirar elevados proventos 
financeiros dos casamentos que a organização promovia e fomentava. 
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10 de dezembro - Dia Internacional dos Direitos Humanos 

Publicada em 10-12-2009 

 
Hoje, 10 de Dezembro, celebra-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos.  
 
Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos ter sido proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 
1948, e publicada em Portugal no DR, I série, de 9 de Março de 1978, continuamos, hoje a assistir a fenómenos 
atentatórios dos direitos e garantias enunciados.  
 
Um destes é cerramento o Tráfico de Seres Humanos.  
 
Escravatura, liberdade e igualdade não podem coexistir. Temos de eliminar a primeira para as outras serem, como 
se pretende, direitos inegáveis neste novo século. 
 

 

Debate da situação nacional sobre Direitos Humanos na ONU - 
Relatório 

Publicada em 09-12-200 

 
No passado dia 4 de Dezembro, decorreu em Genebra numa sessão do Grupo de Trabalho do Mecanismo de 
Revisão Periódica Universal - Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas - o debate de vários relatórios 
sobre a situação global dos direitos humanos em todos os estados-membros, inclusive em Portugal. Esta 
avaliação decorre do estado de cumprimento das nossas obrigações internacionais nesta matéria.  
 
Entre outros aspectos, apresentou-se a intenção do Governo em criar uma Comissão Nacional sobre Direitos 
Humanos, com funções de coordenação interministerial no âmbito dos direitos humanos, e com vista à promoção 
de uma abordagem integrada desta problemática. 
 
Entre vários temas específicos, apresentou-se o estado nacional sobre o Tráfico de Seres Humanos. 
 
Neste âmbito, foi apresentado o Plano Nacional contra o Tráfico, a existência do Observatório contra o Tráfico de 
Seres Humanos, a criação do Centro de Acolhimento, o Modelo de Sinalização-Identificação-Integração das 
vítimas, para além do desenvolvimento de campanhas de sensibilização. 
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Plano Nacional de Prevenção e combate ao tráfico de seres 
humanos em Angola 

Publicada em 05-12-2009 

 
No comunicado final da Conferência Nacional sobre os direitos humanos que decorreu em Luanda durante dois 
dias, o governo deve elaborar o Plano Nacional de Prevenção e combate ao tráfico de seres humanos em Angola, 
no quadro de uma campanha nacional de sensibilização da população, com a participação de todas as forças da 
nação. 
Recomendaram, por outro lado, a tomada das necessárias medidas administrativas e judiciais para prevenção e 
combate do tráfico ilícito dos seres humanos. 
  
A conferência desenvolveu-se em sessões plenárias e debates durante a qual foram abordados temas como a 
constituição dos direitos humanos, os princípios e direitos fundamentais nos projectos de constituição, trafico de 
seres humanos e género, a 
violência doméstica como violação dos direitos humanos e a problemática dos direitos humanos em Angola. 
  
Direitos humanos e condições materiais de detenção, a problemática da juventude em conflito com a lei e 
aplicação dos direitos humanos nos tribunais, foram outros temas discutidos no evento. 
 

 

SEF captura cidadã estrangeira suspeita de tráfico 

Publicada em 30-11-2009 

 
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve uma cidadã estrangeira sobre a qual pendia um Mandado de 
Captura Internacional e Extradição para a Alemanha, no âmbito de um processo por crimes de auxílio à imigração 
ilegal e tráfico de seres humanos.  
 
A interceção da passageira decorreu no controlo de fronteira à chegada ao Aeroporto de Lisboa, proveniente de 
Bissau, origem onde a cidadã alegadamente terá residência.  
 
A cidadã estrangeira foi presente a Tribunal, que validou a detenção e ordenou a sua condução ao 
Estabelecimento Prisional de Tires de modo a ser apresentada, esta segunda-feira, ao Tribunal de Relação de 
Lisboa para serem continuados os demais trâmites processuais no seguimento do pedido de Extradição feito pela 
Alemanha. 
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Meio milhão de processos-crime em investigação 

Publicada em 25-11-2009 

 
O jornal Público noticia hoje que o Ministério Público está a braços com a investigação de mais de 500 mil 
processos-crime, muitos dos quais classificados como graves e violentos, como sequestros, tráfico de seres 
humanos ou terrorismo. 
 
Citando o jornal, "Dados da Procuradoria-Geral da República referentes a 2008 indicam que, só no ano passado, 
deram entrada nos serviços do Ministério Público de todo o país 553.959 processos-crime. O que se traduz em 46 
mil novos inquéritos por mês e cerca de 1500 por dia. Este ano, foram abertos 54.055 novos inquéritos, só em 
Lisboa, nos meses de Julho, Agosto e Setembro." 
 

 

 

Reportagem sobre TSH 

Publicada em 25-11-2009 

 
Reportagem sobre TSH, com entrevistas a peritos na área, realizada pelo Jornal das 6 da TVI24. 
 
No passado sábado, dia 21 de Novembro, o Jornal das 6 da TVI24 passou uma peça sobre TSH. 
 

 

Operação de combate ao tráfico de pessoas e ao lenocínio na área 
de Belmonte 

Publicada em 23-11-2009 

 
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, na sequência de uma 
investigação iniciada há alguns meses desencadeou no passado fim de semana uma operação de combate ao 
tráfico de pessoas e ao lenocínio na área do concelho de Belmonte.  
 
Esta operação, que contou com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, compreendeu a realização 
de diversas buscas e resultou na detenção de um individuo, de nacionalidade portuguesa, de 38 anos de idade, 
que geria e explorava, com fins lucrativos, um estabelecimento de alterne e prostituição, tendo sido igualmente 
detidas quatro cidadãs estrangeiras que se encontravam ilegalmente em território nacional. 
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OTSH no Seminário SUL 

Publicada em 19-11-2009 

 
O OTSH esteve ontem presente no seminário SUL, promovido pela APAV durante os dias 18, 19 e 20 de 
Novembro. 
 
No âmbito da Sessão Plenária 1: Imigração - vulnerabilidade e integração, o Chefe do Observatório apresentou 
uma comunicação sobre o OTSH e alguns dados nacionais já recolhidos 
Para além do OTSH estiveram representadas entidades como a CIG, PJ, ACIDI (CNAI e CLAII), APAV, 
Procuradoria-geral da República, SEF, OIM, Associação Capela, JRS, entre outros. 
 

 

OTSH no programa Sociedade Civil 

Publicada em 17-11-2009 

 
O OTSH falou no dia 19 de Outubro sobre tráfico de seres humanos no programa Sociedade Civil.  
 
O Chefe do OTSH foi convidado a falar sobre tráfico de seres humanos e sobre as suas actividades no programa 
Sociedade Civil destinado ao tema Tráfico de Seres Humanos e abuso de menores 
 

 

Encontro Vienna Migration Group - Relatório f inal 

Publicada em 17-11-2009 

 
No âmbito de um evento organizado pelo Austrian Task Force on Human Trafficking, o Vienna Migration Group 
(VMG) reuniu-se a 16 de Outubro deste ano para discutir o TSH.  
 
O encontro esteve enquadrado no painel “The EU Anti-Trafficking Day – A Comprehensive Multidisciplinary 
Approach towards Trafficking in Human Beings: Active cooperation among countries of origin, transit and 
destination”. 
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'Operação Cantoneiro' 

Publicada em 13-11-2009 

 
A Polícia Judiciária, através da Directoria do Centro, identificou quatro indivíduos, sendo que um deles, o líder do 
grupo, foi detido pela presumível prática dos crimes de tráfico de pessoas e de lenocínio. 
 
A actividade delituosa do grupo estava a ser investigada há já alguns meses, período em que se constatou que as 
vítimas, mulheres portuguesas e estrangeiras, se prostituíam em vários locais, na "beira da estrada", 
nomeadamente nas zonas de Albergaria-a-Velha, Águeda, Mealhada, Luso, Figueira da foz e Condeixa-a-Nova, 
onde eram controladas pelos suspeitos.  
 
Numa operação policial denominada "Cantoneiro", que se traduziu na abordagem dos suspeitos, de algumas 
vítimas e na realização de várias buscas, foram apreendidas algumas armas proibidas, documentos e outros 
artigos relacionados com actividade delituosa do grupo.  
 
Os quatro arguidos, têm todos antecedentes criminais por crimes da mesma natureza. O detido vai ser presente a 
primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por convenientes.   
 

 

VI Congresso Mundial da Pastoral para os Migrantes e os 
Refugiados 

Publicada em 10-11-2009 

 
O VI Congresso Mundial da Pastoral para os Migrantes e os Refugiados está a decorrer no Vaticano desde ontem 
até ao dia 12 de Novembro, contando com peritos e operadores pastorais da mobilidade humana, para encontrar 
“dinâmicas pastorais no campo das migrações e refugiados”. 
 
Marcam presença 320 participantes, com delegação portuguesa que inclui D. Teodoro de Faria, Bispo emérito do 
Funchal, e o director da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Fr. Sales Diniz. 
 
O presidente do Conselho Pontifício da Pastoral para os Migrantes e Itinerantes, D. Antonio Maria Vegliò, refere 
que a Igreja tem de estar “próxima dos migrantes”, especialmente das vítimas do tráfico de seres humanos, dos 
refugiados, dos requerentes de asilo e “das pessoas que sofrem os dramas da mobilidade”. 
 

 



 

OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos | Notícias do Portal – 2009 Página 10 de 15 
 

 

TSH no Programa do Governo 

Publicada em 09-11-2009 

 
No passado dia 5 de Novembro, o Primeiro-ministro abordou no seu discurso de apresentação do Programa do 
XVIII Governo Constitucional à Assembleia da República a contínua importância do combate ao tráfico de seres 
humanos. 
 

 

Relatório Belga 

Publicada em 09-11-2009 

 
Relatório anual belga (2008) sobre tráfico de seres humanos e imigração ilegal. Aceda igualmente aos relatórios 
dos anos anteriores. 
 
Relatório anual belga (2008) sobre tráfico de seres humanos e imigração ilegal, produzido pelo Centro para a 
Igualdade de Oportunidades e Luta contra o Racismo. 
 

 

APF dá formação em Moçambique 

Publicada em 04-11-2009 

 
A convite da OIM de Moçambique, a APF Norte, como gestora do Centro de Acolhimento e Protecção a vítimas de 
tráfico, vai desenvolver duas formações dirigidas a órgãos de polícia criminal e técnicos/as sociais, em 
Moçambique. 
 
A convite da OIM de Moçambique, a APF Norte, como gestora do Centro de Acolhimento e Protecção a vítimas de 
tráfico, vai desenvolver duas formações dirigidas a órgãos de polícia criminal e técnicos/as sociais, em 
Moçambique. 
 
Esta formação centra-se na assistência às vítimas, no modelo português e com o objectivo de estreitar laços de 
trabalho no combate a este crime.  
Será de dia 27 de Novembro a dia 06 de Dezembro. 
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Conferência sobre imigração ilegal e TSH em escola secundária 

Publicada em 03-11-2009 

 

O Liceu Jaime Moniz, em parceria com o 'Espaço Anjos', promove hoje e amanhã duas conferências subordinadas 
à temática da migração ilegal e tráfico de pessoas. 

 

 

Ministério do Interior angolano realiza conferência 

Publicada em 30-10-2009 

 
Nos dias 26 e 27 de Outubro realizou-se em Luanda (Angola) uma conferência nacional sobre tráfico de seres 
humanos. 
 
Com o apoio da OIM Internacional, a conferência teve como objectivos sensibilizar a sociedade angolana para os 
efeitos nefastos do fenómeno e dotar os participantes de conhecimentos que lhes permitam prevenir e combater 
o tráfico de seres humanos, em particular de mulheres e crianças. 
 
O evento fez parte das tarefas preparatórias do CAN2010 (Campeonato Africano das Nações em Futebol Angola 
2010), a decorrer de 10 a 30 de Janeiro em Angola, concretamente nas cidades de Luanda, Benguela, Cabinda e 
Lubango. 
 

 

Entrevista com vítima de tráfico (Jornal Público) 

Publicada em 29-10-2009 

 
Os trabalhos na agricultura numa quinta isolada, em Valladolid, começavam religiosamente às 7h e terminavam já 
perto das 21h. Ao fim de um mês a trabalhar arduamente e sem receber um cêntimo, José (nome fictício) queria 
voltar para Tortosendo, na Covilhã, mas o "patrão" deixou claro que era demasiado tarde. 
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Conclusão de investigação por sequestro, tráfico de pessoas e 
escravidão 

Publicada em 28-10-2009 

 
A PJ através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, concluiu recentemente um inquérito onde se 
investigaram crimes de sequestro, tráfico de pessoas e escravidão. A notícia foi hoje avançada no jornal Público. 
 
A investigação iniciou-se com uma denúncia apresentada por um homem de nacionalidade portuguesa que havia 
sido transportado para Espanha, por um outro português, para execução de trabalhos agrícolas numa quinta da 
região de Castilla y Leon, referindo ter sido obrigado a trabalhar de "sol a sol", em condições extremamente 
degradantes, sem que lhe fosse paga qualquer remuneração ou lhe fosse permitido regressar a Portugal, o que 
acabou por conseguir em virtude de ter fugido. 
 

 

Lançamento de estudo sobre tráfico de órgãos 

Publicada em 27-10-2009 

 
No dia 13 de Outubro, o Conselho da Europa/Nações Unidas lançou um estudo sobre o tráfico de órgãos, tecidos e 
células e tráfico de seres humanos para extracção de órgãos. 
 
Este estudo foi apresentado na 64ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. 
 
No seu interior encontrará informação sobre legislação, recomendações, entre outros assuntos. 
 

 

Conferência da Presidência Sueca 

Publicada em 26-10-2009 

 
A Conferência "Towards Global EU Action against Trafficking in Human Beings" realizada pela Presidência Sueca, 
reforça a necessidade de cooperação anti-tráfico.  
 
Realizada entre os dias 19 e 20 de Outubro em Bruxelas, este encontro teve como objectivo melhorar os esforços 
europeus no combate ao tráfico, nomeadamente via um aumento da cooperação entre países. 
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Campanhas 

Publicada em 21-10-2009 

 
Lançamento de duas campanhas: a APAV aderiu a uma nova campanha, promovida pela empresa The BodyShop: 
"Acabe com o Tráfico Sexual de Crianças e Jovens". A OIM lançou a campanha internacional "Compra 
Responsabilidade", cujo objectivo é ajudar a eliminar a procura de mão-de-obra explorada e sensibilizar os 
consumidores para produtos e serviços fornecidos por pessoas traficadas 
 
Enquadrada com as acções para prevenção e apoio da problemática do TSH, a APAV aderiu a uma nova 
campanha, promovida pela empresa The BodyShop: "Acabe com o Tráfico Sexual de Crianças e Jovens".  
No âmbito desta campanha, as receitas da venda do creme de mãos "Kind Heart Soft Hands" revertem a favor da 
APAV. 
 

 

Sistema de Alerta Rapto de Menores em Portugal 

Publicada em 21-10-2009 

 
Criação do Sistema de Alerta de Rapto de Menores da responsabilidade do Ministério da Justiça. 
 
Em Julho o MJ criou o Sistema de Alerta de Rapto de Menores. Esta iniciativa surge na sequência da proposta de 
criação de um sistema à escala europeia apresentada no Conselho Informal de Justiça e Assuntos Internos, 
realizado em Lisboa, durante a Presidência Portuguesa da União Europeia. 
 
O sistema de alerta rapto vai permitir recolher, nas horas que se seguem ao rapto de um menor, informação 
susceptível de ajudar à sua rápida localização e libertação pelos órgãos de investigação criminal. 
 
O protocolo foi celebrado entre o Ministério da Justiça, a Procuradoria-Geral da República e dezenas de entidades 
públicas e privadas, capazes de difundir rápida e eficazmente a mensagem de alerta de rapto: operadores de 
televisão, operadores de rádio, imprensa digital, empresas de transportes, concessionárias de auto-estradas e 
pontes e organizações não-governamentais. 
 

 



 

OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos | Notícias do Portal – 2009 Página 14 de 15 
 

 

Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 18-10-2009 

 
Ontem realizou-se na cidade do Porto uma acção comemorativa do 3º Dia Europeu contra o Tráfico de Seres 
Humanos.  
 
Entre outras entidades, esteve presente o Relator Nacional e o Chefe de Equipa do Observatório.  
Ontem realizou-se na cidade do Porto uma acção comemorativa do 3º Dia Europeu contra o Tráfico de Seres 
Humanos.  
 
Entre outras entidades, esteve presente o Relator Nacional e o Observatório. 
 

 

Abertura do site do OTSH 

Publicada em 12-10-2009 

 
O OTSH assinala o 3º Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos com o lançamento do seu novo espaço 
virtual. 
 
Um dos objectivos integrantes da observação consiste em disseminar informação e conhecimento. 
 
A disseminação transforma informação e conhecimento em poder: 
 

Poder de sensibilização, 
De prevenção. 

Poder para prevenir e proteger, 
Poder para intervir e combater. 

Este poder é de todos/as. 
 

Respondendo a uma competência plasmada no Decreto-Lei que criou o OTSH, “Garantir o funcionamento e a 
actualização de um sítio na Internet sobre a temática do tráfico de seres humanos”, mas também a objectivos 
descritos no I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, o OTSH assinala o 3º Dia Europeu contra o 
Tráfico de Seres Humanos com o lançamento deste espaço virtual. 
 
A sustentá-lo encontra-se o desejo de contribuir para reforçar a visibilidade de uma realidade madrasta e 
obscurecida, malgrado todos os esforços e iniciativas já realizadas. 
 
Neste espaço encontrará áreas temáticas explicativas e contextualizadoras do que é o tráfico de seres humanos, a 
sua observação no Mundo e em particular em Portugal (com informações e dados sobre o modelo nacional de 
intervenção em rede e sobre o modelo de monitorização, com informação estatística relevante), para além de um 
extenso acervo de conhecimento (campanhas, bibliografia online, legislação), e de outra informação útil, 
nomeadamente sobre os recursos de apoio às vítimas. 
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Espera-se que a sua utilização promova uma oportunidade acrescida para promover o conhecimento e reforçar a 
acção. 
 
Essa acção é colectiva, verdadeira missão cívica e de cidadania que a todos/as respeita. 
 
A agenda pública do País no que respeita ao combate firme ao tráfico de seres humanos e à sua criminalidade 
conexa, preenche os 365 dias do ano. O Dia 18 de Outubro é apenas mais um desses dias: momento de balanço 
que nos mobiliza para prosseguir um caminho que rejeita, sem tibieza, todas as formas de agravação da liberdade 
pessoal. 
  
Porto, 18 de Outubro de 2009   
 

 

Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 18-10-2009 

 
Ontem realizou-se na cidade do Porto uma acção comemorativa do 3º Dia Europeu contra o Tráfico de Seres 
Humanos.  
 
Entre outras entidades, esteve presente o Relator Nacional e o Chefe de Equipa do Observatório.  
Ontem realizou-se na cidade do Porto uma acção comemorativa do 3º Dia Europeu contra o Tráfico de Seres 
Humanos.  
 
Entre outras entidades, esteve presente o Relator Nacional e o Observatório. 
 

 

 


