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Conselho Justiça e Assuntos Internos, Bruxelas, 6 e 7 de dezembro 
de 2012 

Publicada em 10-12-2012 

 
Divulga-se notícia publicada no site da DGAI que dá conta da sessão do Conselho de Justiça e Assuntos Internos 
(JAI) da União Europeia (dias 6 e 7 de dezembro, em Bruxelas). O primeiro dia de trabalhos foi dedicado aos 
Assuntos Internos, seguido de uma sessão conjunta com os Ministros da Justiça, sobre o estado da 
implementação dos objetivos e compromissos constantes do Programa Plurianual de Estocolmo (2010-2014).  
 
Para saber mais http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT50c5b48ce917f  
 

 

Tráfico de Seres Humanos - Coletânea Selecionada de Instrumentos 
Jurídicos, Políticos e Jurisprudência em Portugal, na Europa e no 
Mundo 

Publicada em 07-12-2012 

 
Após o seu lançamento no passado dia 18 de outubro - Dia Europeu de combate ao Tráfico de Seres Humanos - 
divulgamos a Coletânea Selecionada de Instrumentos Jurídicos, Políticos e Jurisprudência em Portugal, na Europa 
e no Mundo, nº 5 da Coleção Direitos Humanos e Cidadania, Cadernos da Administração Interna. Este manual foi 
coordenado pelo OTSH com supervisão jurídica do CEJ. 
 

 

Detenção de organização dedicada ao tráfico de pessoas 

Publicada em 07-12-2012 

 
A PJ, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve, no concelho de Serpa, seis homens e duas mulheres pela 
presumível prática de um crime de tráfico de pessoas. Os arguidos aliciavam as vítimas no estrangeiro para 
executarem trabalho rural em Portugal, mediante a contrapartida do pagamento de um salário, comida e 
alojamento. No local de destino, os arguidos retiam a documentação das vítimas e alegando encargos com a 
viagem, alojamento e alimentação, apropriavam-se do salário que era atribuído àqueles. Os detidos, com idades 
entre os 22 e os 52 anos, foram presentes às autoridades judicias competentes, tendo quatro ficado em prisão 
preventiva e os restantes com apresentações periódicas. Fonte: Site da Polícia Judiciária. 
 

 

http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT50c5b48ce917f
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Trabalhar no Estrangeiro - Informe-se antes de partir! 

Publicada em 30-11-2012 

 
Divulga-se manual Trabalhar no Estrangeiro - Informe-se antes de partir! Da autoria da Direção-Geral dos 
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, do Instituto da Segurança Social, I.P., do Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I.P., da Autoridade para as Condições do Trabalho e da Autoridade Tributária e 
Aduaneira. 
 

 

Ação de Sensibilização em Coimbra 

Publicada em 30-11-2012 

 
Numa parceria com a Saúde em Português, a Chefe de Equipa do OTSH em colaboração com representantes de 
entidades parceiras, como o SEF, PJ e DIAP de Coimbra, dinamizou ontem e hoje uma ação de formação em 
Coimbra que teve como objetivo capacitar os participantes com conhecimentos e informações que lhes permitam 
disseminar informação e dinamizar sessões de sensibilização direcionadas a profissionais de saúde e estudantes. 
 

 

Seminário "A atual situação migratória de Portugal: olhar cruzado 
sobre fluxos de entrada e de saída" 

Publicada em 15-11-2012 

 
Divulga-se a realização do Seminário "A atual situação migratória de Portugal: olhar cruzado sobre fluxos de 
entrada e de saída", organizado pelo Centro de Estudos geográficos - IGOT da Universidade de Lisboa e em 
colaboração com Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e Alto-Comissariado 
para a Imigração e o Diálogo Intercultural. 
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Visita da Comissária Europeia dos Assuntos Internos, Cecilia 
Malmström 

Publicada em 15-11-2012 

 
O Ministro da Administração Interna, recebeu no dia 15 de novembro, em audiência, a Comissária Europeia para 
os Assuntos Internos, Cecília Malmström, no quadro da sua deslocação a Lisboa. Prevendo-se a criação, para a 
área dos assuntos internos, de um Fundo de Asilo e Migrações e de um Fundo de Segurança Interna, o Ministro da 
Administração Interna reiterou a importância atribuída pelo Ministério a que estes mecanismos financeiros se 
constituam como uma efetiva mais-valia à ação dos Estados-membros, em áreas tão relevantes como o 
desenvolvimento da Abordagem Global das Migrações e Mobilidade, que privilegie a imigração legal e combata o 
auxílio à imigração ilegal e o tráfico de seres humanos.  
 
Para ler notícia na integra: 
http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT50a54b3de249c  
 

 

Dia Mundial da Infância - "Crianças Invisíveis" 

Publicada em 14-11-2012 

 
No próximo dia 20 de novembro celebra-se o Dia Mundial da Infância. Como ponto de partida para um debate 
sobre os direitos das crianças irá ser exibido um conjunto de curta-metragens sob o título “Crianças Invisíveis”, 
encomendadas pela UNICEF e dirigidas por cineastas de prestígio internacional, que narram histórias únicas sobre 
as condições de vida das crianças na região do mundo de que são originários. Nesta sessão vão ser apresentadas 4 
dessas histórias. Esta iniciativa ocorrerá pelas 18h, no Auditório da CPLP, Palácio Conde de Penafiel, Rua de S. 
Mamede (ao Caldas), nº 21, 1100 - 533 Lisboa. A entrada é livre, mas sujeita a inscrição. Para saber mais, envie e-
mail para: info@plataformaongd.pt  
 

 

Álbum Fotográfico - Exposição Itinerante e Colóquio em Vila Nova 
de Famalicão 

Publicada em 12-11-2012 

 
No passado dia 08 de novembro, o OTSH e a C.M. de Vila Nova de Famalicão inauguraram a Exposição "Tráfico 
DESumano" na Casa das Artes. No âmbito da Exposição foi ainda realizado o Colóquio "O Tráfico de Seres 
Humanos: Fenómeno global, realidade e impactos a nível nacional" que contou com apresentações de 
representantes do MAI/DGAI/OTSH, PJ, Centro de Acolhimento e Proteção para Mulheres Vítimas de Tráfico e 
seus Filhos Menores, OIT e ISS/CPCJ. Nesse mesmo dia, a C.M. de Vila Nova de Famalicão, na figura do seu 
Presidente, assinou a Declaração sobre a Luta contra o TSH. Sob a promoção do OTSH este é já o 16º município a 
assinar a Declaração. 
 

http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT50a54b3de249c
mailto:info@plataformaongd.pt
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Anúncio "Trabalhar no Estrangeiro Informe-se Antes de Partir" 

Publicada em 07-11-2012 

 
Conheça o anúncio publicitário "Trabalhar no Estrangeiro Informe-se antes de Partir".  
Da responsabilidade de inúmeros organismos nacionais. 
(http://www.youtube.com/watch?v=XfM_AN8k3bY) 
 

 

Divulga-se Manual "Inspeção do trabalho e igualdade de género" do 
Centro Internacional de Formação da OIT - Turim e OIT - Brasília 

Publicada em 02-11-2012 

 
A versão portuguesa deste Manual foi apresentada na Conferência Internacional «Contributos para uma 
perspetiva de género nas relações laborais: da ação inspetiva à negociação coletiva», organizada pela Comissão 
para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). 
 

 

Ação de Sensibilização sobre Discriminação racial e imigrantes 
vítimas de crime - dia 30 de outubro 

Publicada em 30-10-2012 

 
Hoje, entre as 18h30 e as 20h00, vai decorrer uma ação de sensibilização promovida pela APAV/UAVIDRE, C.M. de 
Lisboa/Departamento de Desenvolvimento Social, Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes e 
Departamento de Desenvolvimento e Formação, sobre "Discriminação racial e imigrantes vítimas de crime". Entre 
vários aspetos, será abordado o tema do tráfico de pessoas. Para mais informações, visite o site da APAV. 
 

 

Coimbra vai ter um Centro de Acolhimento e Proteção para homens 
vítimas de tráfico 

Publicada em 30-10-2012 

 
A organização Saúde em Português propõe criar em Coimbra um Centro de Acolhimento e Proteção para vítimas, 
do sexo masculino, de tráfico de seres humanos. Esta decisão foi avançada pelo presidente desta associação, na 
sessão de abertura do “Congresso Internacional: o tráfico de seres humanos em Portugal e no mundo". 
 

http://www.youtube.com/watch?v=XfM_AN8k3bY
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Comentários à Diretiva 2011/36/EU - Guia 

Publicada em 30-10-2012 

 
Divulga-se publicação do Guia com comentários das Nações Unidas à Diretiva 2011/36/EU da União Europeia 
sobre a prevenção e combate ao tráfico de seres humanos e vítimas a ser protegidas. 
 

 

C.M. da Póvoa do Lanhoso promoveu debate sobre TSH 

Publicada em 26-10-2012 

 
A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso promoveu um workshop sobre o tráfico de pessoas, com vista a 
assinalar o Dia para o Combate ao Tráfico de Seres Humanos (18 de outubro). Esta iniciativa foi dinamizada 
através do SIGO - Serviço para a Promoção da Igualdade de Género e realizou-se com a colaboração da OIKOS.  
 

 

Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos - Iniciativas 

Publicada em 25-10-2012 

 
No passado dia 18 de outubro, Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, o OTSH assinou novo 
Memorando de Entendimento para a recolha de dados com o Instituto de Apoio à Criança, Autoridade para as 
Condições do Trabalho, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Conselho Português para os 
Refugiados, Cruz Vermelha Portuguesa, Congregação das Irmãs Adoradoras, Obra Social das Irmãs Oblatas, 
Médicos do Mundo, Associação ComuniDária e Maio Associação pela Igualdade. Durante a mesma cerimónia, o 
Ministro da Administração Interna procedeu à apresentação da "Coletânea Selecionada de Instrumentos 
Jurídicos, Políticos e Jurisprudência em Portugal, na Europa e no Mundo", edição coordenada pelo OTSH e com a 
supervisão jurídica do CEJ. Este livro tem como objetivo central dotar os profissionais com um instrumento que os 
apoie na promoção de um combate mais eficaz ao TSH. 
 

 

Exposição Itinerante Tráfico DESumano em Famalicão 

Publicada em 24-10-2012 

 
No próximo dia 08 de novembro será inaugurada a Exposição "Tráfico DESumano" em Famalicão, na Casa das 
Artes. Esse dia contará ainda com a realização do colóquio "O Tráfico de Seres Humanos: Fenómeno Global / 
Realidades e impactos a nível nacional". 
 

 



 

OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos | Notícias do Portal – 2012 Página 7 de 31 
 

 

I Jornadas Internacionais de Direitos Humanos, da Universidade do 
Minho 

Publicada em 24-10-2012 

 
Nos próximos dias 25 e 26 de outubro, terão lugar a I Jornadas de Direitos Humanos da Universidade do Minho. O 
Tráfico de Seres Humanos será uma das temáticas abordadas. 
 

 

Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos - 18 de 
outubro 

Publicada em 12-10-2012 

 
Por ocasião do Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, o Ministro da Administração Interna, a 
Ministra da Justiça e a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, estarão presentes na 
sessão evocativa que ocorrerá no dia 18 de Outubro pelas 17h30, Centro de Estudos Judiciários, em Lisboa, com a 
temática “Tráfico de Seres Humanos: da Investigação à Decisão Judicial". O OTSH alia-se a esta iniciativa e 
lançará uma nova edição do Cartão de Sinalização de Vítimas de Tráfico de Seres Humanos" direcionado para as 
ONG e inspetores de trabalho. Outro momento importante será a assinatura de memorandos de entendimento 
com um conjunto de entidades que irá reforçar a rede colaborativa relativamente à recolha de informação. 
 

 

Exposição Itinerante em Ourém 

Publicada em 28-09-2012 

 
No próximo dia 02 de outubro, a Exposição Itinerante "Tráfico DESumano" vai ser inaugurada em Ourém, no 
Edifício dos Paços do Concelho. O primeiro dia contará ainda com a realização de um colóquio que incluirá a 
assinatura pela Câmara Municipal da Declaração de Luta contra o Tráfico de Seres Humanos. 
 

 

OTSH assina protocolo com a Procuradoria-Geral da República 

Publicada em 24-09-2012 

 
A Chefe de Equipa do OTSH formalizou hoje com o Procurador-Geral da República o Protocolo para a adoção da 
base de dados sobre tráfico de pessoas, com especial evoque na recolha de dados sobre traficante. 
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Detenções por tráfico de pessoas, sequestro e escravidão 

Publicada em 20-09-2012 

 
A PJ, através da Diretoria do Norte, procedeu à identificação e detenção de três pessoas pela presumível autoria 
de crimes de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral, sequestro e escravidão, perpetrados em território 
nacional e no estrangeiro, pelo menos ao longo dos últimos vinte anos. 
 

 

“Curso de Formação de Formadores contra o Tráfico de Seres 
Humanos” 

Publicada em 18-09-2012 

 
Com o apoio da CPLP, o OTSH encontra-se a realizar um “Curso de Formação de Formadores contra o Tráfico de 
Seres Humanos” para peritos de todos os países da CPLP, baseado no Manual da UNODC contra o Tráfico de 
Pessoas Para Profissionais do Sistema de Justiça Penal (módulos públicos e reservados). A Sessão de Abertura 
decorreu no dia 17 de Setembro, e contou com a presença do Secretário Executivo cessante da CPLP, Domingos 
Simões Pereira, do Secretário de Estado da Administração Interna de Portugal, Filipe Lobo D’Ávila e do Secretário 
de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça de Portugal, Fernando Santo. 
 

 

Publicada nova Lei de Estrangeiros 

Publicada em 09-09-2012 

 
Foi publicada hoje em Diário da República, a nova Lei de Estrangeiros - Lei 29/2012, que altera a Lei 23/2007, de 4 
de julho, que aprovou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 
território nacional. A lei entrará em vigor daqui a 60 dias. 
 

 

Conferência “Servidão Doméstica e Mendicidade: Formas Invisíveis 
de Tráfico para Exploração Laboral” 

Publicada em 08-09-2012 

 
No próximo dia 18 de setembro realiza-se a Conferência “Servidão Doméstica e Mendicidade: Formas Invisíveis de 
Tráfico para Exploração Laboral”, às 9h00, na Sala do Senado - Assembleia da República. Esta Conferência é uma 
iniciativa do OTSH em parceria com a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 
Garantias, a CPLP, a OIT, a OSCE e a OIM. A participação é livre, sujeita e inscrições até ao dia 16 de setembro. 
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ONU lança nova campanha contra o crime organizado 

Publicada em 16-07-2012 

 
As Nações Unidas lançaram hoje uma nova campanha multimédia para alertar para a ameaça que representam as 
operações milionárias levadas a cabo por grupos de crime organizado a nível mundial. O crime organizado 
envolve um volume de negócios na ordem dos 870 mil milhões de dólares (710 mil milhões de euros), o 
equivalente a 1,5 por cento do Produto Interno Bruto global ou seis vezes o valor gasto em ajuda ao 
desenvolvimento em todo o mundo, realça o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) em 
comunicado hoje divulgado. "O crime organizado transnacional afeta todas as regiões e países do mundo", 
afirmou o diretor executivo da UNODC, Yury Fedotov, considerando que o combate a esta "ameaça transnacional 
é um dos principais desafios da comunidade internacional". A campanha multimédia da UNODC, que abrange as 
redes sociais Twitter, Facebook e Google+, realça os elevados montantes que envolve o crime organizado, 
incluindo negócios de armas e drogas, cibercrime e tráfico de pessoas. "Os grupos criminosos podem destabilizar 
países e regiões inteiras, minando a ajuda ao desenvolvimento nessas áreas e aumentando a corrupção, extorsão 
e violência", sublinha o comunicado da UNODC. As Nações Unidas identificam o tráfico de droga como o negócio 
mais lucrativo dos grupos criminosos, estimando que gera cerca de 320 mil milhões de dólares por ano, ao mesmo 
tempo que a contrafação de mercadorias gera cerca de 250 mil milhões de dólares anuais. O tráfico humano tem 
receitas estimadas em 39 mil milhões de dólares anuais e o comércio de marfim e de partes de animais em 3,5 mil 
milhões de dólares (Fonte: Lusa) 
 

 

Seminário CABVIS DIREITOS DAS VÍTIMAS: UM PASSO EM FRENTE 
| LISBOA, 27 E 28 SETEMBRO 

Publicada em 05-07-2012 

 
Tendo como parceiro a APAV, vai realizar-se entre os dias 27 e 28 de setembro, o Seminário Direitos das Vítimas: 
um passo em frente. "Todos os anos, 75 milhões de pessoas são vítimas de crime na União Europeia (UE) e 15% da 
população Europeia é anualmente vítima directa de criminalidade violenta. Estes números deveriam por si só 
colocar as necessidades das vítimas como prioridade das políticas Europeias e de cada um dos Estados Membro. A 
mais recente legislação Europeia espelha esta perspectiva. Irão os Estados Membro responder em conformidade? 
Quais os novos desafios que se apresentam às instituições e organizações nacionais? Quais as questões-chave que 
estão em causa? O que é que as vítimas realmente necessitam?" 
(http://www.apav.pt/cabvis/index_pt.html) 
 

 

http://www.apav.pt/cabvis/index_pt.html
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DGAI/OTSH apresenta Sistema de Monitorização para Tráfico de 
Pessoas a Delegação Brasileira 

Publicada em 28-06-2012 

 
No passado dia 20 de junho, e no âmbito do Projeto ITINERIS “Proteção da Exploração dos Direitos dos Migrantes 
do Brasil para Estados Membros da EU”, do International Centre for Migration Policy (ICMPD), subsidiado pela UE 
e o Estado Brasileiro e com o apoio de Portugal (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), a DGAI/OTSH apresentou 
no auditório do MAI o seu Sistema de Monitorização a uma Delegação brasileira, composta por 20 representantes 
do Ministério da Justiça e do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos. Estiveram ainda presentes, 
um representante do SEF e do ICMPD. Esta apresentação enquadra-se na atividade de divulgação e disseminação 
do Sistema nacional de Monitorização e visa a procura de parcerias para a sua adoção a nível europeu e 
internacional, para a prevenção deste tipo de criminalidade. 
 

 

Factos e Números do TSH na Europa 

Publicada em 28-06-2012 

 
Aceda à Infografia publicada pela Comissão Europeia com factos e números sobre o crime de tráfico de seres 
humanos na Europa. 
 

 

Seminário “Identif ication, Seizure and Confiscation of Criminal 
Assets arising from Different Forms of Human Trafficking - Practical 
Perspective” 

Publicada em 26-06-2012 

 
Entre os dias 18 e 20 de julho, irá realizar-se o Seminário “Identification, Seizure and Confiscation of Criminal 
Assets arising from Different Forms of Human Trafficking - Practical Perspective”, organizado pela 
OSCE\Transnational Threats Department\Strategic Police Matters Unit. 
 

 

Publicação sobre Servidão Doméstica 

Publicada em 26-06-2012 

 
OSCE publica paper sobre "Domestic Servitude in diplomatic households. 
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Worshop sobre TSH, promovido pela Oikos, em parceria com o 
Serviço para a Promoção da Igualdade de Género 

Publicada em 25-06-2012 

 
Amanhã, terça-feira, 26 junho 2012, entre as 09h30 e as 11h00, realiza-se um worksop promovido pela Oikos, em 
parceria com o Serviço para a Promoção da Igualdade de Género, da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, no 
Theatro Club da Póvoa de Lanhoso. Esta ação realiza-se no âmbito do "Dia das Nações Unidas para o Apoio as 
Vitimas de Tortura". Para saber mais, contactar ana.teixeira@oikos.pt  
 

 

Estratégia Europeia contra o TSH para 2012-2016 

Publicada em 25-06-2012 

 
Conheça a Estratégia da União Europeia para a Erradicação do TSH, 2012-2016. 
 

 

Documentário e Vozes de Vítimas de Tráfico 

Publicada em 25-06-2012 

 
Conheça o documentário produzido pela OIM para sensibilizar as comunidades mais vulneráveis da América 
Central e conheça, oiça as vozes de vítimas de tráfico. Visite a nossa página de Facebook. 
 

 

Exposição Itinerante "Tráfico DESUmano" 

Publicada em 16-06-2012 

 
É inaugurada hoje, dia 16 de junho, a Exposição Itinerante "Tráfico DESUmano", na Torre da Cadeia Velha, 
Passeio 25 de Abril, em Ponte de Lima. 
 

mailto:ana.teixeira@oikos.pt
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Chefe de Equipa do OTSH apresenta Sistema de Monitorização ao 
Comité da Dimensão Humana da OSCE, em Viena 

Publicada em 05-06-2012 

 
O OTSH foi convidado para fazer uma apresentação do Sistema de Monitorização no âmbito da reunião do 
Comité para a Dimensão Humana da OSCE - Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Esta reunião 
tem lugar hoje, dia 5 de junho. 
 

 

Exposição Itinerante em Ponte de Lima 

Publicada em 05-06-2012 

 
No próximo dia 16 de junho, a Exposição Itinerante "Tráfico DESUmano", é inaugurada em Ponte de Lima, na 
Torre da Cadeia Velha. 
 

 

Ratificação da Convenção do Conselho da Europa para a Proteção 
das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais 

Publicada em 04-06-2012 

 
Foi aprovada pela Resolução da Assembleia da República nº75/2012 e ratificada pelo Decreto do Presidente da 
República nº90/2012, de 28 de maio a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças contra a 
Exploração Sexual e os Abusos Sexuais. 
 

 

Novo Relatório da OIT sobre Trabalho Forçado 

Publicada em 04-06-2012 

 
Novo Relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Trabalho Forçado.  
Para saber mais: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf  
 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf
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OTSH participa no Seminário 

Publicada em 30-05-2012 

 
A convite do Ministério da Justiça brasileiro, a Chefe de Equipa do OTSH irá apresentar o trabalho desenvolvido, 
com especial enfoque para o projeto europeu sobre recolha e análise de dados. 
 

 

Dia Internacional das Crianças Desaparecidas 

Publicada em 25-05-2012 

 
Hoje assinala-se o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, que em Portugal foi celebrado pela primeira vez 
em 2004 pela mão do Instituto de Apoio à Criança (IAC). Este mesmo Instituto organizou hoje a VI Conferência 
"Crianças Desaparecidas e Exploradas Sexualmente", na Assembleia da República (ver programa em anexo). 
Numa ação coordenada a nível europeu com o objetivo da sensibilização e prevenção, foi lançado o vídeo da 
campanha sobre este fenómeno. 
 

 

OTSH participa em palestra sobre TSH na Escola Secundária Daniel 
Sampaio em Sobreda/Almada 

Publicada em 25-05-2012 

 
A convite do projeto "Corta a Rede" da UMAR, o OTSH participou hoje, em conjunto com o SEF, numa palestra 
sobre tráfico de seres humanos, com especial focus sobre os menores de idade. 
 

 

Fotografias de Melgaço - Exposição Itinerante 

Publicada em 23-05-2012 

 
OTSH promove Exposição Itinerante sobre tráfico de seres humanos em Melgaço. 
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OTSH dá palestra sobre TSH em Escola Secundária de Aveiro 

Publicada em 23-05-2012 

 
A convite de um grupo de alunos que realizou trabalhos sobre TSH para a disciplina de Economia, o OTSH foi 
convidado a ir dar palestra na Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, em Aveiro. 
 

 

Pena anulada no caso Passerelle 

Publicada em 16-05-2012 

 
Em notícia publicada, pena previamente aplicada foi agora revista. O processo Passerelle envolveu 24 arguidos, 
pronunciados por 1200 crimes, entre eles auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas, angariação de mão-de-
obra ilegal e posse de armas ilegais. 
 

 

XXV Cimeira Luso-espanhola, Porto, 9 de maio de 2012 

Publicada em 11-05-2012 

 
Decorreu no passado dia 9 de maio, na cidade do Porto, a XXV Cimeira Luso-espanhola, a qual veio confirmar a 
excelência das relações entre Portugal e Espanha. A Cimeira contou com a presença, entre outros, do Ministro do 
Interior de Espanha e do Ministro da Administração Interna de Portugal. O encontro entre ambos os Ministros 
decorreu de forma muito positiva, tendo os seus resultados sido profícuos, conforme atesta a Declaração 
Conjunta adotada no seu final, e da qual se destacam vários temas, entre os quais a luta contra o tráfico de 
pessoas.  
Para saber mais: 
http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT4facc2ebc3407  
 

 

http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT4facc2ebc3407
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Parlamento Europeu aprova relatório 

Publicada em 11-05-2012 

 
A comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu aprovou o relatório do 
eurodeputado do CDS-PP Nuno Melo que cria novas regras para a investigação criminal no espaço europeu, como 
reporta o DN Política. "Um comunicado do gabinete do eurodeputado diz que a proposta de diretiva, intitulada 
"Decisão Europeia de Investigação", tem como objetivo "criar um meio único, eficaz e flexível, para a obtenção de 
provas localizadas noutro Estado-Membro, no âmbito do processo penal". "Na opinião do eurodeputado do CDS-
PP, a diretiva "irá revolucionar o regime processual penal europeu como hoje o conhecemos", salientando a 
criação de muito melhores condições e a obrigação de respostas coordenadas dos países no combate a crimes 
como a corrupção, terrorismo, tráfico de droga, tráfico de pessoas, crimes financeiros ou a criminalidade 
organizada." 
 

 

PSP de Sintra deteve homem que tinha fugido da prisão em 
Espanha 

Publicada em 11-05-2012 

 
Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Sintra deteve um homem que terá fugido da prisão em Espanha, 
onde foi condenado a 20 anos por tráfico de seres humanos e lenocínio.  
Para saber mais: 
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2012-05-07-psp-de-sintra-deteve-homem-que-tinha-fugido-da-prisao-em-espanha  
 

 

Tráfico de seres humanos em análise em Roma 

Publicada em 11-05-2012 

 
Uma conferência sobre a luta contra o tráfico de seres humanos pretende lançar um processo de colaboração 
entre Igrejas, forças da ordem e organizações internacionais. O evento tem lugar no passado dia 8 de maio, no 
Vaticano.  
Para saber mais: 
http://www.fatimamissionaria.pt/artigo.php?cod=23249&sec=8  
 

 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2012-05-07-psp-de-sintra-deteve-homem-que-tinha-fugido-da-prisao-em-espanha
http://www.fatimamissionaria.pt/artigo.php?cod=23249&sec=8
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OTSH inaugura Exposição em Melgaço e promove, com o apoio do 
município de Melgaço, a assinatura da Declaração sobre a Luta 
contra o Tráfico de Seres Humanos em 10 municípios da região do 
Alto Minho 

Publicada em 10-05-2012 

 
Foi inaugurada ontem, dia 9 de maio, a Exposição Tráfico DESUmano, na Casa da Cultura de Melgaço, que estará 
aberta ao público até ao próximo dia 21 de maio. No mesmo evento, foi ainda realizado um seminário que contou 
com a presença da Chefe de Equipa do OTSH e representantes do SEF e PJ. Outro momento de grande 
importância foi o compromisso assumido por 10 municípios da região do Alto Minho, na assinatura da Declaração 
contra o TSH, dos quais 6 assinaram ontem: Melgaço, Ponte de Lima, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, 
Paredes de Coura e Monção. 
 

 

Abertas candidaturas para apresentação de comunicações para o 
Congresso Internacional 

Publicada em 10-05-2012 

 
No âmbito do Projecto Mercadoria Humana 2 - Projecto de Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos, a Saúde 
em Português informa que se encontram abertas candidaturas para apresentação de comunicações para o 
Congresso Internacional "Tráfico de Seres Humanos em Portugal e no Mundo", que terá lugar nos dias 18 e 19 de 
Outubro de 2012. 
 
Para mais informações consulte: 
http://mercadoriahumana.blogspot.pt/ 
 

 

Ação de Sensibilização em Fafe pelo Projeto TSH - Agir em Rede 

Publicada em 07-05-2012 

 
O Projeto TSH - Agir em Rede - vai realizar, no próximo dia 8 e 15 de maio, uma ação de sensibilização sobre TSH 
para técnicos/as. Esta ação decorre em parceria com a C.M. de Fafe, que acolheu igualmente a Exposição 
Itinerante do OTSH. 
 

 

http://mercadoriahumana.blogspot.pt/
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Exposição Itinerante em Melgaço entre os dias 09 e 21 de maio 

Publicada em 07-05-2012 

 
No próximo dia 09 de maio, é inaugurada a Exposição Itinerante TSH em Melgaço, na Casa da Cultura às 14h00, 
seguida de conferência. A exposição estará patente até ao dia 21 de maio. Visite. 
 

 

Duas mulheres detidas em operação contra lenocínio e tráfico de 
pessoas 

Publicada em 07-05-2012 

 
Em notícia publicada, a GNR de Viana do Castelo anunciou a realização de uma operação de combate ao crime 
concretizada através do cumprimento de sete mandados de busca domiciliária e que culminou com a detenção de 
duas mulheres. A operação envolveu 67 militares dos comandos de Viana do Castelo e de Braga e realizou-se na 
quarta-feira, envolvendo buscas em residências das freguesias de Celeirós, Sé, Ferreiros e Dume, no concelho de 
Braga. Segundo fonte da GNR de Viana do Castelo, a operação visava a deteção e apreensão de "artigos 
relacionados com a prática dos crimes de lenocínio, tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal", bem 
como "associação criminosa e posse ilegal de armas".  
Para saber mais 
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=2456784  
 

 

Nove anos de prisão por tráfico para exploração sexual 

Publicada em 03-05-2012 

 
Notícia divulgada pela TVI24 dá conta da condenação de 6 pessoas por crimes de tráfico de pessoas para 
exploração sexual, lenocínio, coação, agressões e sequestro. O tribunal considerou que o grupo promoveu a 
imigração das cidadãs romenas com a promessa de as empregar no ramo da restauração. No entanto, chegadas a 
Portugal foram forçadas a prostituir-se. 
 

 

Álbum fotográfico da Exposição Itinerante em Fafe 

Publicada em 03-05-2012 

 
OTSH promove Exposição Itinerante em Fafe. 
 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=2456784
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Procura emprego? Gostava de ser bailarina na Holanda? Este vídeo 
é para si! 

Publicada em 02-05-2012 

 
Leia o novo post do OTSH no blogue do Expresso online 'Novos Escravos': 
http://expresso.sapo.pt/novos-escravos=s25400  
 

 

Seminário "O Tráfico de Coolies de Macau para a América Latina no 
Século XIX: Uma investigação a partir de Fontes Italianas" 

Publicada em 02-05-2012 

 
No próximo dia 17 de maio, realiza-se na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 
o Seminário "O Tráfico de Coolies de Macau para a América Latina no Século XIX: Uma investigação a partir de 
Fontes Italianas".  
Para saber mais: 
http://www.fcsh.unl.pt/media/eventos/seminario-permanente-de-estudos-sobre-macau-4  
 

 

APAV | Projeto SUL promove workshop de sensbilização 

Publicada em 24-04-2012 

 
O Projeto SUL da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (projecto financiado pelo POPH, Eixo 7, Tipologia 7.3), 
encontra-se a desenvolver um conjunto de Workshops de Especialização “Apoio à Vítima Imigrante e de Tráficos 
de Seres Humanos” dirigidos aos técnicos das instituições e Orgãos de Polícias Criminais. Estes Workshops têm 
como objectivo dar a conhecer o Kit de Apoio SUL (produto concebido na 1º edição do projecto), disseminando 
um conjunto de boas práticas e procedimentos na intervenção com vítimas, designadamente as vítimas de tráfico 
de seres humanos. Entres os dias 27 de Abril e 17 Maio, irão ter lugar junto dos diferentes estacamentos 
Territoriais da Guarda Nacional Republicana da região algarvia. 
 

 

Exposição Itinerante em Fafe 

Publicada em 24-04-2012 

 
Amanhã, dia 25 de abril, é inaugurada a Exposição Itinerante TSH em Fafe (Câmara Municipal). Nessa mesma 
ocasião, o município assinará a Declaração sobre a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos. 
 

http://expresso.sapo.pt/novos-escravos=s25400
http://www.fcsh.unl.pt/media/eventos/seminario-permanente-de-estudos-sobre-macau-4
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Proposta de nova lei de estrangeiros 

Publicada em 18-04-2012 

 
No passado dia 22 de março foi apresentada na Assembleia da República uma proposta de Lei do Governo, que 
visa alterar a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, genericamente conhecida como lei de estrangeiros. Veja também 
outras propostas apresentadas: https://sites.google.com/site/leximigratoria/  
 

 

Ação de Sensibilização sobre Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 16-04-2012 

 
A ATLAS – Cooperativa Cultural vai realizar uma Ação de Sensibilização sobre “Tráfico de Seres Humanos”, nos 
dias 20 e 27 de Abril e 4 de Maio, entre as 14 e as 18 horas. Esta iniciativa terá uma duração total de 12 horas, e a 
frequência é gratuita. Esta ação vai ser dinamizada pela APF Norte e é dirigida a técnicos com intervenção directa 
ou indirecta sobre o fenómeno. 
 

 

Exposição Itinerante em Viana do Castelo até ao dia 23 de abril 

Publicada em 16-04-2012 

 
No passado dia domingo, dia 15 de abril, o OTSH, em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, 
inaugurou a exposição "Tráfico DESumano". Esta iniciativa teve, logo no seu dia de abertura, a presença de 176 
visitantes. A exposição estará aberta ao público até ao próximo dia 23 de abril. 
 

 

Lançamento da Campanha Coração Azul contra o Tráfico Humano 

Publicada em 14-04-2012 

 
Foi lançada a campanha "Coração Azul contra o Tráfico Humano", no Porto. Criada pela UNODC em 2009 foi 
agora adoptada por Portugal. Uma iniciativa da responsabilidade da Secretaria de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e Igualdade e Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. A partir de sábado, dia 14 de 
abril, serão lançados na comunicação social os anúncios de rádio e de televisão. Foi igualmente lançada uma 
brochura informativa em várias línguas e o pin 'Coração Azul'. Segundo a Secretária de Estado "As crises 
económicas, como a que se vive na Europa e em Portugal com uma especial intensidade, potencia sempre riscos 
na área da igualdade em geral e em relação à vitimização", afirmou a Secretária de Estado Teresa Morais. 
Também presente o Chefe da UNODC, Pierra Lapaque, que afirmou hoje ser precisa cooperação internacional 
para acabar com o "flagelo" do tráfico de seres humanos visto se tratar de um "crime transnacional" 
(http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=544976&tm=7&layout=122&visual=61)  
 

https://sites.google.com/site/leximigratoria/
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=544976&tm=7&layout=122&visual=61
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Inicia-se em Espanha o julgamento do caso das crianças roubadas 

Publicada em 12-04-2012 

 
Governo espanhol vai fazer censo de possíveis casos de "crianças roubadas". O governo espanhol anunciou hoje a 
criação de um censo de possíveis casos de "crianças roubadas" nos últimos 50 anos, facilitando a obtenção de 
dados do registo civil, como nascimentos e mortes. Sobre este assunto, recorde o artigo no blogue "Novos 
Escravos" "Onde estão? (De) Quem são?" 
(http://expresso.sapo.pt/onde-estao-de-quem-sao=f647073)  
 

 

Projeto SUL- Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e combate do 
fenómeno do tráfico de seres humanos - Ações de sensibilização no 
Algarve 

Publicada em 10-04-2012 

 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), encontra-se a desenvolver na Região do Algarve ações de 
sensibilização em contexto escolar no âmbito da prevenção do fenómeno da vitimação e em especial do tráfico de 
seres humanos. Irá promover de 10 a 17 Abril 7 ações no Agrupamento Vertical de Almancil. Estas ações surgem 
no seguimento das atividades desenvolvidas pela 2º edição do Projeto SUL- Unidade de Apoio à Vítima Imigrante 
e combate do fenómeno do tráfico de seres humanos, que resulta da aprovação de uma candidatura efetuada no 
âmbito do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH), Eixo 7 Igualdade de Género, Tipologia 7.3 Apoio 
Técnico e Financeiro às Organizações Não Governamentais. As ações têm como objetivo reforçar uma política de 
prevenção nas escolas da região do Algarve na área da violência de género, tráfico de seres humanos e na 
promoção dos direitos humanos. 
 

 

SEF registou 114 crimes l igados a tráfico seres humanos 

Publicada em 02-04-2012 

 
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) registou 114 crimes associados ao tráfico de seres humanos em 2011, 
a maioria por casamentos de conveniência e auxilio à imigração ilegal, segundo o Relatório de Segurança Interna. 
 

 

http://expresso.sapo.pt/onde-estao-de-quem-sao=f647073
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Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que altera 
regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 
estrangeiros do território nacional. 

Publicada em 02-04-2012 

 
A proposta de alteração introduz melhorias significativas na nova legislação, de que se destacam alterações nos 
seguintes aspetos: criminalização da contratação de imigração ilegal; instituto do reagrupamento familiar; criação 
de um novo tipo de autorização de residência denominado «Cartão Azul UE»; reforço ao combate aos casamentos 
e uniões de facto de conveniência; clarificação da figura do emigrante empreendedor, facilitando os projetos de 
investimento em Portugal. 
 

 

Condenação pelos crimes de Auxílio à Imigração Ilegal e de 
Angariação de mão de obra Ilegal 

Publicada em 02-04-2012 

 
Foi proferido o acórdão pelo Juízo coletivo do tribunal de Olhão no âmbito do processo investigado pelo SEF por 
crimes de auxílio à imigração ilegal e de angariação de mão de obra ilegal, no decurso do qual em abril de 2011 
foram encerradas três clínicas dentárias no Algarve e constituídos arguidos os seus proprietários: um casal de 
estrangeiros, ele médico dentista e ela médica cardiologista. O coletivo considerou provados um total de 22 
crimes. 
 

 

TeatroConferência sobre Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 30-03-2012 

 
A Câmara Municipal de Valongo, através da Agência para a Vida Local e em parceria com a Associação Nacional 
das Empresárias, vai realizar uma TeatroConferência sobre Tráfico de Seres Humanos, no próximo dia 12 de abril, 
às 21h30, no Centro Cultural de Alfena, com o intuito de sensibilizar, informar e consciencializar para este 
fenómeno. Trata-se de uma original forma de intervenção, em que o tema que lhe dá mote é dramatizado por 
uma companhia de teatro e posteriormente comentado por especialistas. A participação é gratuita, mas de 
inscrição obrigatória e confere direito a certificado de participação. Para saber mais: telefone/fax: 22 973 15 85 ou 
e-mail cef@cm-valongo.pt  
 

 

mailto:cef@cm-valongo.pt
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"ÀS VOLTAS COM... O TRÁFICO DE MULHERES" - Sessão do ciclo de 
Conversas Interculturais 

Publicada em 20-03-2012 

 
Iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Setúbal em parceria com a Associação Cabo-Verdiana, a Rede 
Europeia Anti-Pobreza e o Movimento Democrático de Mulheres. Entrada livre. Em Setúbal, no próximo dia 23 de 
março, às 21h30, na Capricho Setubalense. 
 

 

Rede de tráfico de mulheres começa a ser julgada hoje no Algarve 

Publicada em 19-03-2012 

 
Notícia publicada no jornal Público dá conta de inicio de julgamento de rede de tráfico de mulheres em Albufeira. 
O Tribunal de Albufeira começa nesta segunda-feira a julgar 14 pessoas que faziam parte de uma rede 
internacional de tráfico de seres humanos para exploração sexual, desmantelada há mais de um ano. Continue a 
ler. 
O desmantelamento desta rede, cuja investigação durou cerca de um ano, culminou na detenção de 14 traficantes 
no Algarve e em Aveiro (para onde a rede se tinha, entretanto, estendido), 5 dos quais se mantêm em prisão 
preventiva. Os restantes aguardaram julgamento em liberdade, mediante pagamento de caução e sujeitos a 
apresentações periódicas e a termo de identidade e residência. No total, os arguidos foram acusados por mais de 
50 crimes, e apesar de ter sido requerida a abertura de instrução, foi mantida a totalidade dos crimes acusados: 
tráfico de seres humanos, tráfico de menores, lenocínio, lenocínio de menores, tráfico de estupefacientes, falsas 
declarações, detenção de arma proibida, entre outros. 
 

 

Projecto TSH - Agir em Rede dinamiza ação de sensibilização na 
Maia 

Publicada em 19-03-2012 

 
O Projecto TSH - Agir em Rede dinamiza a 19 e 26 de março uma Ação de Sensibilização/Informação sobre Tráfico 
de Seres Humanos para Técnicos/as, na Câmara Municipal da Maia. Esta iniciativa surge na sequência de outras 
ações para este grupo profissional (Matosinhos, Celorico de Basto e Paredes).  
Para saber mais: 
https://www.facebook.com/tsh.agiremrede  
 

 

https://www.facebook.com/tsh.agiremrede
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PJ deteve suspeitos de sequestro e tráfico de pessoas 

Publicada em 17-03-2012 

 
A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, anunciou a detenção de dois homens, estrangeiros, 
suspeitos dos crimes de sequestro, tráfico de pessoas e lenocínio, praticados sobre uma jovem sua compatriota. 
Os suspeitos, naturais de um país do leste europeu, aliciaram a vítima, de 18 anos de idade, prometendo-lhe 
melhores condições de vida, primeiro em Itália e depois no nosso país, tratando-se de um estratagema para a 
convencerem a viajar na sua companhia, pretendendo, apenas, obrigá-la prostituir-se por sua conta, entregando-
lhes os proventos desse modo obtidos. Durante a viagem e já em Portugal a vítima foi despojada dos seus 
haveres, vivendo permanentemente controlada pelos dois suspeitos, que a coagiam à prática da prostituição. 
 

 

CES tem aberto prazo de candidaturas para bolseiros em projetos 
sobre TSH 

Publicada em 16-03-2012 

 
O Centro de Estudos Sociais (CES) - Laboratório Associado - da Universidade de Coimbra, tem aberto dois 
concursos para a atribuição de Bolsa de Investigação, no âmbito dos projetos: 

 “Tráfico de Seres Humanos para Exploração Laboral: Desafios ao(s) Direito(s)  

 “The fight against trafficking in human 
 

 

III Workshop sobre Legislação de Tráfico de Pessoas - Brasil 

Publicada em 16-03-2012 

 
Desde a criação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, por meio do Decreto nº 5.948, de 
26 de outubro de 2006, o Governo Federal brasileiro tem demonstrado interesse e compromisso no combate ao 
TSH, procurando estruturar uma política de Estado consolidando princípios, diretrizes e ações de prevenção e 
combate, bem como na proteção às vítimas. Neste sentido, hoje, o Ministério da Justiça, dando continuidade às 
discussões para melhoria da legislação nacional realizou o III Workshop sobre Legislação de Tráfico de Pessoas 
sobre tráfico de pessoas. No final do dia as propostas serão consolidadas e elaborado um texto final a ser 
submetido aos órgãos competentes. 
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Mulher acusa diplomata de agressão e escravatura 

Publicada em 15-03-2012 

 
Notícia publicada no jornal Sol revela acusação de empregada doméstica na casa de um diplomata estrangeiro em 
Portugal. 
 

 

Conselho Justiça e Assuntos Internos da UE, Bruxelas, 8 de março 
de 2012 

Publicada em 14-03-2012 

 
No dia 8 de março teve lugar, em Bruxelas, a sessão do Conselho de Justiça e Assuntos Internos (JAI) da União 
Europeia, o qual o debateu apenas temas relativos a Assuntos Internos, nomeadamente a questão da Abordagem 
Multidisciplinar e administrativa para lutar contra a criminalidade organizada. 
Para saber mais: 
http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT4f5f1e3bc2b3d  
 

 

Escola de Direito da Universidade do Minho recebeu o II Model 
United Nations 

Publicada em 13-03-2012 

 
Em finais de fevereiro, a Escola de Direito da Universidade do Minho recebeu o II Model United Nations (MUN), 
uma simulação da assembleia-geral da Organização das Nações Unidas, que visa a formação dos participantes e a 
sensibilização da sociedade sobre temas da atualidade mundial. Esta edição teve o tema 'Tráfico Humano: Que 
respostas?'. 
 

 

http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT4f5f1e3bc2b3d
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CE propõe novas regras para combate ao crime 

Publicada em 13-03-2012 

 
Em notícia publicada no Correio da Manhã, a Comissão Europeia propôs esta segunda-feira novas regras para 
melhorar o combate à criminalidade, permitindo o confisco de fundos e outros bens obtidos criminalmente de um 
modo mais eficaz e generalizado. Segundo Bruxelas, atualmente, os montantes apreendidos à criminalidade 
organizada são muito reduzidos quando comparados com os enormes lucros gerados por atividades ilegais como 
o tráfico de droga, a contrafação, o tráfico de seres humanos e o contrabando de armas de pequeno calibre. 
 

 

Projeto AVEIRO+INTERCOOL II inaugura Exposição sobre TSH 

Publicada em 12-03-2012 

 
O projeto AVEIRO+INTERCOOL II convida todos e todas a visitar a exposição sobre TSH que está patente na 
antiga estação da CP de Aveiro. Os trabalhos expostos resultam da ação de formação sobre TSH. Aberto de 2ª a 
6ªfeira entre as 9H30 -12H30 / 14H - 18H. 
 

 

Ação de formação na Rede Social do Concelho de Celorico de Basto 

Publicada em 07-03-2012 

 
A Rede Social do Concelho de Celorico de Basto participou numa ação de formação sobre “Tráfico de Seres 
Humanos” que decorreu entre os dias 27 e 28 de Fevereiro. Esta ação, da responsabilidade da APF (Associação 
para o Planeamento da Família - delegação do Norte) pretendeu dar a conhecer aos técnicos das diferentes áreas 
de ação social, as causas e as formas de tráfico, melhorando as competências destes agentes relativamente a 
ferramentas de apoio à prevenção. 
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Aveiro: Suspeito de tráfico de pessoas em prisão preventiva 

Publicada em 24-02-2012 

 
No âmbito de uma investigação do SEF que dura há quatro meses, foi detido um suspeito de tráfico de pessoas, 
ofensas à integridade física e subtração de documentos, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão 
preventiva e recolhido ao Estabelecimento Prisional de Aveiro. O crime envolve uma vítima, uma cidadã 
estrangeira de 20 anos, e o seu filho menor. Segundo um órgão de comunicação social, a vítima, também cidadã 
estrangeira, foi resgata das estrada onde era forçada a dedicar-se à prostituição. 
 

 

Assinatura de Protocolo entre a Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género e o Centro de Estudos Judiciários 

Publicada em 22-02-2012 

 
A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e o Centro de Estudos Judiciários assinam esta 4ªfeira, dia 22 
de fevereiro, um Protocolo de Cooperação. Segundo a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da 
Igualdade, Dr.ª Teresa Morais "O CEJ tem como missão a formação de magistrados e a CIG tem a 
responsabilidade de executar dois planos nacionais: contra a violência doméstica e contra o tráfico de seres 
humanos. Entre as medidas prevê-se a formação de pessoas particularmente envolvidas nestas matérias". Entre 
outras iniciativas, vai ser produzido um conjunto de módulos de formação, informação e acções de sensibilização 
e formação para magistrados. 
 

 

Curso sobre Imigração Ilegal e Tráfico de Seres Humanos - Vídeo e 
documentos online 

Publicada em 22-02-2012 

 
Já estão online no portal do CEJ, as gravações vídeo e a documentação relativas ao Curso sobre Imigração Ilegal e 
Tráfico de Seres Humanos, que contou com a participação do OTSH. Os vídeos/módulos podem ser acedidos em: 
http://elearning.cej.mj.pt/course/view.php?id=6&username=guest. Após selecionar o vídeo pretendido, esta 
plataforma permite ao utilizador selecionar entre:1) a opção Flash, para visionamento imediato, em que a janela 
do orador e a janela do powerpoint são dinâmicas, permitindo o seu redimensionamento em função do interesse 
do utilizador; 2) a opção QuickTime ou iPod, permitindo o arquivo da gravação vídeo para visionamento posterior. 
 

 

http://elearning.cej.mj.pt/course/view.php?id=6&username=guest
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Projeto “Cidadania e Género - Concurso Art&Género 

Publicada em 20-02-2012 

 
No âmbito do Projeto “Cidadania e Género - Disseminação de Boas Práticas”, a Associação Nacional das 
Empresárias lança o concurso Art&Género que tem como objetivo principal a elaboração de trabalhos 
subordinados a vários temas, nomeadamente o Tráfico de Seres Humanos. No concurso serão aceites trabalhos 
em artes plásticas, pintura, design gráfico, maquetes, desenho, ilustrações, publicidade, vídeo, poesia, fotografia, 
entre outros. Esta iniciativa conta com os apoios da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) do 
Programa Operacional de Potencial Humanos (POPH) e do Fundo Social Europeu (FSE). 
 

 

Formação sobre "Identif icação e investigação de casos de trabalho 
forçado e tráfico" 

Publicada em 14-02-2012 

 
O Centro Internacional de Formação da OIT vai realizar uma formação sobre "Identificação e investigação de 
casos de trabalho forçado e tráfico". O curso terá lugar em Turim, de 16 a 20 de abril de 2012. O curso está aberto 
a inspetores do trabalho, membros de órgãos de polícia criminal, magistrados e outras pessoas que possam 
contactar com casos de trabalho forçado no âmbito das suas funções. 
 

 

Ministro da Administração Interna lança Projecto para um Sistema 
Pan-Europeu de Monitorização do Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 13-02-2012 

 
O Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, presidiu à sessão de apresentação do projeto de criação de 
um Sistema Pan-europeu de Monitorização do Tráfico de Seres Humanos, aos Chefes das Delegações 
Diplomáticas da União Europeia, em Lisboa. O objetivo principal do projeto submetido à Comissão Europeia é 
promover um sistema de monitorização comum, no âmbito das Melhores Práticas sobre a harmonização dos 
procedimentos para a recolha, tratamento, análise e partilha de informação. «Lidamos com uma área sensível que 
no ano transato envolveu mais de 140 mil vítimas só na Europa, pelo que é determinante fazer-lhe face», afirmou 
Miguel Macedo. O fenómeno do tráfico de seres humanos exige, para a sua prevenção e combate, que possamos 
coligir dados de múltiplas fontes e analisá-los num quadro comum, requerendo-se assim confiança e cooperação 
entre as entidades responsáveis pela informação em causa. Com base em tecnologia desenvolvida em Portugal, 
nomeadamente na Direcção-Geral da Administração Interna, este sistema de monitorização, neste momento a 
ser implementado em Portugal pelo Observatório do Tráfico de Seres Humanos, foi já considerado uma boa 
prática a nível Europeu e Internacional. O ministro da Administração Interna aludiu a vários documentos da UE 
sobre a luta contra o fenómeno e, no quadro do Conselho da Europa, às conclusões do Grupo de Peritos em 
Tráfico de Seres Humanos (GRETA) em 2011, para lembrar que «este crime diz respeito a todos e requer 
cooperação concertada a nível europeu e internacional». A solução proposta, baseada no conhecimento 
evidenciado (ao invés de percecionado), proporciona um melhor entendimento da realidade existente, sendo um 
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instrumento de relevo no quadro da alocação de recursos e da formulação de soluções integradas. Um Sistema de 
Monitorização Pan-europeu poderá ser um instrumento de muito relevo no desenvolvimento e implementação de 
melhores políticas e estratégias para prevenir e combater o tráfico de seres humanos, em especial na sua 
característica vertente transnacional. 
 

 

Criação da Comissão Técnica de Apoio à entidade coordenadora do 
II PNCTSH 

Publicada em 06-02-2012 

 
Foi publicado pelo Despacho n.º 1703/2012 do Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da 
Igualdade, o Decreto-lei que estabelece a Comissão Técnica de apoio à entidade coordenadora do II PNCTSH. 
 

 

Portugal e Reino Unido criam equipa para investigar tráfico de 
pessoas 

Publicada em 06-02-2012 

 
Em notícia publicada Diário Digital, autoridades portuguesas e britânicas assinaram um acordo que cria uma 
equipa para investigar um grupo internacional que se dedica ao tráfico de pessoas. A formalização foi feita pelo 
Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF) e autoridades britânicas. 
 

 

6 de Fevereiro - Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação 
Genital Feminina - Hospital Garcia de Orta 

Publicada em 30-01-2012 

 
No próximo dia 6 de Fevereiro celebra-se o Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. 
Para assinalar a data, a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade irá promover uma sessão 
a decorrer no Hospital Garcia da Orta, pelas 10h, Sala de Conferências. 
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Seminário "Imigração Ilegal e Tráfico de Seres Humanos: 
Investigação, Prova, Enquadramento Jurídico e Sanções" - Lisboa, 
2 e 3 de Fevereiro, Centro de Estudos Judiciários 

Publicada em 24-01-2012 

 
Divulga-se informação sobre a realização do Seminário "Imigração Ilegal e Tráfico de Seres Humanos: 
Investigação, Prova, Enquadramento Jurídico e Sanções" - a decorrer em Lisboa, 2 e 3 de Fevereiro, no Centro de 
Estudos Judiciários. Para mais informações e inscrição, contactar formacao-def@mail.cej.mj.pt. Esta iniciativa 
resulta de uma colaboração entre o CEJ e o OTSH. 
 

 

Publicação de Directiva Comunitária que regula a luta contra o 
abuso e a exploração sexual de crianças 

Publicada em 16-01-2012 

 
A UE aprovou a Directiva 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 2011, relativa 
à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, e que substitui a Decisão-
Quadro 2004/68/JAI do Conselho. Este instrumento estabelece as regras mínimas relativas à definição de crimes e 
de sanções no domínio do abuso sexual e da exploração sexual de crianças, da pornografia infantil e do 
aliciamento de crianças para fins sexuais. Introduz ainda as disposições para reforçar a prevenção deste tipo de 
crimes e a protecção das suas vítimas. 
 

 

Dia Nacional de Sensibilização para o TSH - EUA 

Publicada em 11-01-2012 

 
Dia 11 de Janeiro - Dia Nacional de Sensibilização para o Tráfico de Seres Humanos nos Estados Unidos da 
América, apôs aprovação de Resolução do Senado em 2007. Durante o dia de hoje vão realizar-se várias 
iniciativas. Conheça ainda o kit de formação para a sensibilização desenvolvido pelo Departamento de Estado, 
(http://www.dhs.gov/xlibrary/training/dhs_awareness_training_fy12/hta01/module.htm?refresh=1)  
 

 

mailto:formacao-def@mail.cej.mj.pt
http://www.dhs.gov/xlibrary/training/dhs_awareness_training_fy12/hta01/module.htm?refresh=1


 

OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos | Notícias do Portal – 2012 Página 30 de 31 
 

Coimbra: Saúde em Português promove iniciativa de sensibilização 
sobre o Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 06-01-2012 

 
Um projecto de sensibilização sobre Tráfico de Seres Humanos está a ser desenvolvido no distrito de Coimbra 
pela ong "Saúde em Português", tendo como alvo prioritário os profissionais de saúde e os estudantes, informou 
hoje uma responsável pela iniciativa. “O projecto para além de ter algumas acções dirigidas para a população em 
geral, tem acções de sensibilização para os profissionais de saúde e para os estudantes (…), que no fundo são 
públicos-alvo estratégicos que estão referidos no segundo Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos”, disse à Lusa Ana Figueiredo, uma das técnicas responsáveis pela iniciativa. As forças de segurança e 
agentes da protecção civil são um público-alvo de interesse no projecto, intitulado “Mercadoria Humana 2”. 
Segundo Ana Figueiredo, os profissionais da área de segurança e do sector da saúde, deverão ter acesso a um 
material de informação mais específico, como sejam guias de apoio, para lidar com os casos de Tráfico de Seres 
Humanos. A técnica responsável declarou que o sucesso do projeto “Mercadoria Humana 1” – que promoveu 
campanhas de sensibilização sobre o Tráfico de Seres Humanos na cidade de Coimbra – mostrou a importância de 
dar continuidade à iniciativa e de alargá-la a todo o distrito de Coimbra. “Uma das actividades programadas no 
projecto é a realização de um congresso internacional sobre o Tráfico de Seres Humanos”, disse Ana Figueiredo, 
acrescentando que deverá ocorrer em Outubro deste ano, contando com a presença de “especialistas nacionais e 
internacionais”. O “Mercadoria Humana 2” teve início em Novembro de 2011 e tem a duração de 21 meses, sendo 
financiado pelo Programa do Potencial Humano, através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. 
 

 

Google doa 11,5 milhões de dólares para combate ao TSH 

Publicada em 06-01-2012 

 
Segundo notícia, a Google doou 100 milhões de dólares a inúmeras ONG. Deste montante, 11,5 milhões 
destinaram-se para o combate contra o tráfico de seres humanos e escravatura moderna. 
 

 

D. António Dantas, Bispo de Beja denuncia «trabalho escravo» de 
imigrantes 

Publicada em 05-01-2012 

 
Em causa estão explorações agrícolas na região. «Tem havido casos também no Alentejo, e em Portugal, de 
algum trabalho escravo sobretudo de pessoas e grupos» de imigrantes a trabalhar em explorações agrícolas e que 
«são vítimas de intermediários sem escrúpulos», disse à agência Lusa D. António Vitalino Dantas, Bispo de Beja. 
Segundo o Bispo de Beja, que não identificou explorações em concreto, as condições de habitabilidade dos 
imigrantes, «sobretudo quando vêm em grandes grupos», «são quase nulas»,... «instalados em casas já meio 
abandonadas ou em pré-fabricados». D. António Dantas referiu que «tem havido casos de pessoas a alimentar-se 
nos caixotes do lixo», como aconteceu em 2010 na zona de Serpa, e há dois anos foram encontrados romenos «a 
fugir de medo e a tiritar de frio e esfomeados na zona de Selmes, Vidigueira». «São pessoas que estavam a 
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trabalhar na agricultura em condições de escravatura», frisou D. António, referindo que, «às vezes, a culpa nem 
sequer é directamente dos agricultores mas, claro, eles usam essa mão-de-obra para uma agricultura intensiva». 
A Igreja «só sabe» dos casos quando os imigrantes «já não têm defesa e vêm bater à porta» das instituições 
católicas e paróquias a pedir ajuda, disse. «Muitos dos novos imigrantes, sobretudo da Ásia, como não dominam a 
nossa língua e, muitos deles, nem católicos são, por vezes, não batem às portas das nossas instituições, mas sabe-
se que aparecem por aí um pouco abandonados», disse. D. António Vitalino Dantas disse que tem denunciado 
estes casos às autoridades, que estão «atentas» e «a fazer um esforço» para os investigar e detectar. 
 

 

Campanha contra Escravatura na Emigração 

Publicada em 04-01-2012 

 
Segundo notícia da TVI 24, há trabalhadores portugueses tratados como escravos no estrangeiro. São levados por 
redes mafiosas que os iludem com promessas falsas. A denúncia é feita pelo Presidente do Sindicato da 
Construção de Portugal, Albano Ribeiro. O Governo e o Sindicato da Construção de Portugal vão lançar uma 
campanha, para evitar que se repitam situações de exploração de portugueses recrutados para trabalhar no 
estrangeiro. Albano Ribeiro passou por Inglaterra, Alemanha e França e viu trabalhadores portugueses da 
construção civil em condições desumanas. "Se dermos as mãos - o Governo e o Sindicato - conseguimos elucidar 
as pessoas e evitar que os portugueses caiam em situações lamentáveis", afirmou o Secretário de Estado das 
Comunidades, José Cesário, no final de uma reunião com o presidente do Sindicato da Construção de Portugal, 
Albano Ribeiro. Em declarações aos jornalistas, José Cesário defendeu que a campanha de sensibilização, que 
estará nas ruas ainda em Janeiro, servirá para informar os trabalhadores sobre os direitos que têm nos países de 
acolhimento bem como fornecer informações sobre a quem podem recorrer nesses países. O Secretário de 
Estado das Comunidades admitiu que continuam a existir "situações de exploração" e "um fenómeno crescente do 
fluxo de portugueses para o estrangeiro", considerando urgente "encontrar uma forma das pessoas saírem de 
Portugal com o máximo de segurança". Além de prevenir situações futuras, José Cesário admitiu "o recurso aos 
meios diplomáticos à disposição, para contactar as autoridades locais para agirem quando existam situações de 
exploração". Para a reunião, Albano Ribeiro levou fotografias que retratam as más condições de alojamento que 
os trabalhadores portugueses encontram ao chegar aos países de acolhimento, apontando a Alemanha, França e 
Inglaterra como os países em que existem atualmente mais situações de "escravatura contemporânea". "São 
casos de autêntica escravatura contemporânea de trabalhadores desempregados que são levados por redes 
mafiosas", afirmou o sindicalista, considerando que "a campanha de sensibilização vai resolver grande parte dos 
problemas". Albano Ribeiro adiantou que esta campanha chegará aos concelhos do interior onde são recrutados 
os trabalhadores e envolverá um conjunto de agentes como as paróquias e as juntas de freguesia. Durante alguns 
dias, o sindicalista passeou pela Europa e encontrou «situações muito complicadas». Apesar de não «estarem 
presos», muitos trabalhadores foram «enganados» por redes mafiosas. «Muitos nem trabalharam uma hora», 
conta. «Assim que perceberam que não era o que lhes tinham prometido, foram-se embora». O Presidente do 
Sindicato da Construção de Portugal não sabe ao certo o número de emigrantes portugueses que se encontram 
em situações difíceis no estrangeiro, mas como muitas obras importantes estão a acabar em Portugal, prevê que 
nos próximos tempos «emigrem cerca de 30 mil pessoas do sector». 
 

 


