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Conferência sobre o Programa Pós-Estocolmo, Haia, 9-10 de
dezembro de 2013
Publicada em 13-12-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da realização em Haia, e por iniciativa dos Países Baixos (Ministério da
Segurança e Justiça) de uma Conferência sobre “Política de Imigração, seguimento do Programa de Estocolmo e
próximos passos”. O Tráfico de Seres Humanos foi um dos temas debatidos.

"Saber dizer Sim. Saber dizer Não" - Peça de teatro sobre Tráfico de
Seres Humanos
Publicada em 12-12-2013
No âmbito do projeto da OIKOS sobre tráfico para fins de exploração laboral ["Mãos (re)forçadas"], será levada à
cena pelos alunos/as da Escola Secundária de Barcelinhos, a peça de teatro "Saber dizer Sim. Saber dizer Não".

Governação Schengen: UE adota novo pacote legislativo
Publicada em 12-12-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da publicação no Jornal Oficial da União Europeia, do Regulamento (UE)
n. 1051/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2013, que altera o Regulamento (CE) n.o
562/2006 para estabelecer regras comuns sobre a reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas em
circunstâncias excecionais e do Regulamento (UE) n. 1053/2013 do Conselho, de 7 de outubro de 2013, que cria um
mecanismo de avaliação e de monitorização para verificar a aplicação do acervo de Schengen e que revoga a
Decisão do Comité Executivo de 16 de setembro de 1998, relativa à criação de uma comissão permanente de
avaliação e de aplicação de Schengen.

11ª Reunião Plenária da Comissão Nacional para os Direitos
Humanos (CNDH)
Publicada em 12-12-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da realização da 11ª Reunião Plenária da Comissão Nacional para os
Direitos Humanos (CNDH), no passado dia 10 de dezembro, na qual, e como habitualmente, o Ministério da
Administração Interna marcou presença, neste caso através da participação da Diretora de Serviços de Relações
Internacionais e Cooperação da DGAI.
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OTSH assina Protocolo com a OIM Lisboa
Publicada em 10-12-2013
No dia em que se comemora os Direitos Humanos (10 de dezembro), o OTSH procedeu à assinatura de um
Protocolo de Cooperação com a Organização Internacional para as Migrações / Escritório de Lisboa. Este protocolo
visa o intercâmbio de informação e conhecimento e a colaboração técnico-científica e institucional.

OTSH participa em Palestra sobre TSH para comunidade escolar de
Vendas Novas
Publicada em 10-12-2013
A convite da Escola Secundária de Vendas Novas, o OTSH participou, ontem (09 de dezembro), numa palestra sobre
TSH. O evento foi ainda assinalado com a assinatura, pela Câmara Municipal de Vendas Novas, da Declaração sobre
a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, da Associação Nacional de Municípios portugueses e Congresso do
Conselho da Europa.

OTSH participa em Tertúlia sobre Tráfico de Seres Humanos:
Formas de Combate e de Empoderamento Feminino
Publicada em 10-12-2013
A convite da Associação G.A.T.A. o OTSH participou no passado domingo, numa tertúlia sobre Tráfico de Seres
Humanos: Formas de Combate e de Empoderamento Feminino. A tertúlia contou ainda com a participação do CES
(Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra), da UMAR e da ONG Sapana.

Constituição das Redes Regionais de Apoio e Proteção às Vítimas
de Tráfico de Seres Humanos, nas Regiões Norte, Centro e Alentejo
Publicada em 06-12-2013
A Associação para o Planeamento da Família (APF) irá proceder às cerimónias de assinatura dos Protocolos
referentes à constituição das Redes Regionais do Norte, Centro e Alentejo de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico
de Seres Humanos, que irão decorre no dia 13 de Dezembro de 2013, nos seguintes horários e locais: - Delegação da
APF Norte, pelas 11h00; - Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra, pelas 11h30; - Salão Nobre da Câmara
Municipal de Évora, pelas 09h30. Estas Redes Regionais, são constituídas por instituições governamentais e nãogovernamentais que trabalham de forma direta ou indireta com potenciais vítimas de Tráfico de Seres Humanos
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(TSH). Pretendem ser um reforço da rede nacional RAPVT (Rede de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico),
recentemente constituída.

Próximo Conselho JAI - 05 e 06 de dezembro, Bruxelas
Publicada em 04-12-2013
Notícia publicada no site da Direção-Geral de Administração Interna dá conta de que entre os dias 05 e 06 de
dezembro irá realizar-se mais um Conselho de Justiça e Assuntos Internos, em Bruxelas, o último sob Presidência
Lituana do Conselho da UE, e que contará com a presença de S. Exa. o Ministro da Administração Interna, Miguel
Macedo. Entre vários assuntos, será debatido a Task-Force para o Mediterrâneo e o desenvolvimento futuro da área
de Justiça e Assuntos Internos, pós Programa de Estocolmo.

Consulta Pública - Proposta de III Plano Nacional contra o Tráfico
de Seres Humanos
Publicada em 03-12-2013
Encontra-se publicada a proposta para o III Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos para efeitos de
consulta pública, até ao próximo dia 06 de dezembro.

Ciclo de Cinema sobre TSH "5 Escolas, 5 Filmes"
Publicada em 20-11-2013
Iniciou-se ontem, dia 19 de novembro, o Ciclo de Cinema "5 Escolas, 5 Filmes" organizado pelo projeto (Anti)Corpos.
Trata-se de uma iniciativa de sensibilização contra o Tráfico de Seres Humanos junto de estudantes de escolas
profissionais e secundárias do concelho de Braga. A primeira sessão realizou-se com a projeção do filme “Taken –
Busca Implacável”, de Pierre Morel, na Escola Profissional de Braga, entidade parceira do projeto.

Ação de Sensibilização sobre TSH no Comando da GNR de Viana do
Castelo
Publicada em 15-11-2013
No âmbito do projeto "SOS TSH Norte" (Tipologia 7.7 do POPH/QREN), a Associação para o Planeamento da
Família esteve no Comando da GNR de Viana do Castelo, onde realizou uma ação de sensibilização sobre Tráfico de
Seres Humanos.
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Sessão de Sensibilização sobre TSH - Montemor-o-Velho, 25 de
novembro
Publicada em 15-11-2013
A Associação Fernão Mendes Pinto (AFMP), no âmbito do projeto Tempus 2 (POPH, Tipologia 7.3) encontra-se a
realizar a Campanha “Tráfico de Seres Humanos… a escravatura do Séc.XXI”. Esta Iniciativa surge no seguimento do
trabalho de parceria do Grupo de Intervenção Permanente no âmbito da Violência e tem como finalidade,
sensibilizar, refletir e informar sobre a investigação, a sinalização e identificação de vítimas de TSH. Neste sentido, a
Associação, em parceria com a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, encontra-se a organizar para o dia 25 de
novembro (Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres), das 14h às 17h30, uma Sessão de
Sensibilização sobre TSH e que será dinamizada pelo OTSH. De referir, que esta iniciativa integra simultaneamente
o Plano de Ação da Rede Social de Montemor-o-Velho, dando cumprimento às ações propostas por esta entidade,
no âmbito do aperfeiçoamento das competências profissionais e organizacionais.

SEF detém quatro pessoas por suspeita de TSH no Alentejo
Publicada em 14-11-2013
Ontem, dia 13 de novembro, o SEF deteve quatros suspeitos de tráfico de pessoas na região do Alentejo, numa
herdade agrícola perto de Beja. Durante a operação, foram resgatadas vinte e oito potenciais vítimas de tráfico.

Organização Saúde em Português dá aula sobre "Intervenção junto
de Populações de Risco"
Publicada em 14-11-2013
No passado dia 11 de novembro e em resposta a um convite da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra, a organização Saúde em Português, deu uma aula sobre "Intervenção junto de
Populações de Risco". Nesta ação de formação e informação, que contou com a presença de cerca de 40 alunos do
Mestrado de Ciências de Educação e de uma docente, a Saúde em Português apresentou o Centro de Apoio e
Proteção para Vítimas de Tráfico de Seres Humanos (CAP). Para além dos objetivos e do modo de funcionamento
deste Centro foi realçada a importância do apoio às vítimas de tráfico de seres humanos.
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O Comité das Nações Unidas Contra a Tortura (CAT) concluiu as
considerações do Relatório sobre Portugal
Publicada em 13-11-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta de que nos dias 7 e 8 de novembro de 2013, na delegação da Comissão
dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, teve lugar a defesa de Portugal dos 5º e 6º Relatórios
Nacionais da Tortura perante o Comité das Nações Unidas Contra a Tortura. Uma Comitiva Nacional, cuja
composição incluía elementos do Ministério da Administração Interna, mais concretamente da DGAI e da IGAI,
deslocou-se a Genebra para defender e apresentar a posição de Portugal perante o Comité.

OTSH participou no workshop internacional "Improving &
Monitoring Protection Systems against Child Trafficking and
Exploitation"
Publicada em 11-11-2013
No passado dia 8 de novembro, o OTSH participou a convite do CESIS, no workshop internacional do projeto
"Improving & Monitoring Protection Systems against Child Trafficking and Exploitation", em Roma.

Seminário de encerramento do projecto do MDM "Tráfico de
Mulheres - Romper Silêncios - Propor Caminhos"
Publicada em 11-11-2013
No passado dia 7 de novembro, o OTSH foi convidado a participar no Seminário de encerramento do projeto do
MDM "Tráfico de Mulheres - Romper Silêncios - Propor Caminhos".

Tráfico de pessoas leva a dezasseis anos de prisão
Publicada em 11-11-2013
O Tribunal Judicial de Nelas condena quatro pelo crime de tráfico de pessoas, a penas de prisão que variam entre
quatro anos e meio e dezasseis anos, uma das quais suspensa.
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Estudo sobre tráfico de pessoas nas áreas de fronteira do Brasil
Publicada em 23-10-2013
A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça (SNJ/MJ) lançou na passada sexta-feira (dia 18 de outubro),
a pesquisa “Diagnóstico sobre Tráfico de Pessoas nas Áreas de Fronteira no Brasil”, sobre a dinâmica, trânsito e
migração na área fronteiriça, analisando os contextos socioeconómicos e familiares de brasileiros e estrangeiros. O
estudo aborda as modalidades de tráfico de pessoas mais incidentes nas regiões, o perfil das vítimas e o modo de
ação dos criminosos. Apesar de não ser o principal tema do Diagnóstico, o relatório traz também informação sobre
migração interna no Brasil e migração internacional para o Brasil.

Nova campanha nacional contra o TSH - "Não deixe que o tráfico
humano escreva o seu destino"
Publicada em 21-10-2013
Na passada 6ªfeira, dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos, a Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade, presidiu à sessão oficial de lançamento da nova campanha nacional contra o TSH.
Tendo com mote «Não deixe que o tráfico humano escreva o seu destino», a nova campanha, lançada anualmente
pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), incide sobre as formas mais comuns de tráfico de
seres humanos, designadamente a exploração sexual, a mendicidade e a exploração laboral e tem como objetivo
sensibilizar e informar sobre o crime de tráfico de seres humanos que anualmente atinge milhões de pessoas em
todo o mundo.

VI Jantar Tertúlia tema "Tráfico de Seres Humanos"
Publicada em 21-10-2013
No próximo dia 22 de outubro, entre as 19h30 e as 22h30 irá realizar-se um Jantar Tertúlia subordinado ao tema
"Tráfico de Seres Humanos", a ter lugar no refeitório da Mesquita Central de Lisboa. Esta é uma iniciativa promovida
pela Comissão Social, Cultural e de Formação da Comunidade Islâmica de Lisboa, em parceria com a Área de
Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Contará com a intervenção da
Câmara Municipal de Lisboa e do Movimento Democrático de Mulheres, integrada na parceria estabelecida para o
desenvolvimento de ações, no concelho de Lisboa, contra o Tráfico de Seres Humanos, no âmbito do projeto do
MDM “Tráfico de Mulheres-Romper Silêncios”.
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Cine Debate "Anjos do Sol", na Casa do Brasil em Lisboa
Publicada em 14-10-2013
No próximo dia 18 de outubro, Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos, a "Sexta Cultural" da Casa do Brasil
de Lisboa e o Projeto "ISI contra a Violência de Género", promovido pela associação UMAR com o apoio financeiro
da CIG, POPH/QREN e FSE, irão exibir o filme “Anjos do Sol” de Rudi Lagemann (19h). Após a exibição do filme será
realizado um debate sobre o tema do Tráfico de Meninas e Mulheres que contará com representantes da UMAR /
Projecto ISI contra a Violência de Género, do OTSH, da Casa do Brasil e de uma investigadora do Centro em Rede de
Investigação em Antropologia. Entrada livre - Rua Luz Soriano, 42.

18 de Outubro – Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres
Humanos
Publicada em 11-10-2013
Por ocasião da Celebração do Dia Europeu de combate ao Tráfico de Seres Humanos, dia 18 de Outubro, será
lançada pela Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade uma campanha de sensibilização
para esta problemática.

Divulgação do site infovitimas.pt
Publicada em 10-10-2013
Divulga-se o site produzido pela APAV intitulado infovitimas.pt. A premissa é a de informar uma vítima de crime ou
alguém que conhece uma vítima sobre o processo-crime, os direitos das vítimas e os serviços que lhe podem ser
prestados.

"Tráfico Internacional de Mulheres: A nova face de uma velha
escravidão"
Publicada em 09-10-2013
Divulga-se a tese de doutoramento "Tráfico Internacional de Mulheres: A nova face de uma velha escravidão"de
Tania Teixeira Laky de Sousa que recebeu a Menção Honrosa do Prémio Capes de Tese 2013 da área de Serviço
Social.

OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos | Notícias do Portal – 2013

Página 8 de 27

Fernando Alexandre participa na primeira reunião da Parceria
Oriental dedicada às questões da Justiça e dos Assuntos Internos
Publicada em 09-10-2013
O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna, Fernando Alexandre, participou na primeira
reunião da Parceria Oriental dedicada às questões da Justiça e dos Assuntos Internos (JAI), que teve lugar no dia 8
de outubro, no Luxemburgo, sob Presidência Lituana do Conselho da União Europeia (UE).

Seminário “A prostituição e o tráfico no coração do crime
organizado”
Publicada em 04-10-2013
No próximo dia 18 de Outubro, Dia Europeu de Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, vai ter lugar no Auditório
da Assembleia da República o Seminário “A prostituição e o tráfico no coração do crime organizado”, promovido
pela Associação O Ninho, decorrerá entre as 14h00 e as 18h00.

Direitos das Crianças
Publicada em 03-10-2013
Portugal depositou o instrumento de ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos da Criança relativo à instituição de um Procedimento de Comunicação.

Conferência online sobre Tráfico de Menores
Publicada em 01-10-2013
Entre os dias 16 – 18 Outubro, irá realizar uma conferência online sobre Tráfico de Menores, com cerca de 40
webinars. Entre outros oradores, estará presente a coordenadora europeia Anti Tráfico, Myria Vassiliadou. Esta é
uma iniciativa da organização britânica Counter Child Trafficking.
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OTSH participa na Conferência Internacional "Data protection and
right to privacy for marginalised groups" - Berlim
Publicada em 30-09-2013
Na passada 6ªfeira, dia 27 de setembro, o OTSH participou na Conferência Internacional "Data protection and right
to privacy for marginalised groups", promovida pela ONG alemã KOK. Este convite surgiu na sequência de outros
contactos já estabelecidos entre as duas entidades. O OTSH apresentou alguns dos seus projectos, com especial
relevo para o projeto europeu "Towards a Pan-European Monitoring System on THB", atualmente em curso.

Ação de sensibilização e informação sobre Tráfico de Seres
Humanos, para técnicos de entidades governamentais e nãogovernamentais - 11 de outubro
Publicada em 30-09-2013
No âmbito do Projeto SOS TSH Alentejo, da APF Alentejo, vai realizar-se em Beja, no próximo dia 11 de Outubro,
uma ação de sensibilização e informação sobre Tráfico de Seres Humanos, para técnicos de entidades
governamentais e não-governamentais.

Projeto europeu "Towards a Pan-European Monitoring System on
THB"
Publicada em 25-09-2013
No âmbito do projeto europeu coordenado pela DGAI/OTSH intitulado "Towards a Pan-European Monitoring
System on THB", realizou-se hoje a 2ª reunião do projeto, em Haia, na sede da Europol. O projeto que conta com a
participação da Áustria, Bulgária e Chipre e com o grupo de peritos de inúmeras organizações internacionais visa a
criação e adoção de um sistema comum de partilha de dados e informação sobre TSH.

Direitos das vítimas de TSH em todas as línguas
Publicada em 25-09-2013
Por forma a apoiar os profissionais na assistência às vítimas a CE elaborou um documento com os direitos das
vítimas traduzido em todas as línguas oficiais da UE.
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Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2013
Publicada em 17-09-2013
Na lista dos nomeados para Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2013 encontra-se a Campanha
global da cadeia norte-americana de televisão CNN para acabar com a escravatura e o tráfico de seres humanos,
"Ending Modern.Day Slavery".

Espetáculo contra o tráfico de Mulheres - Faro, 24 de outubro
Publicada em 13-09-2013
No próximo dia 24 de outubro irá realizar-se em Faro, no Teatro Lethes, um espetáculo contra o tráfico de Mulheres,
no âmbito do Projeto Romper Silêncios (MDM), e em parceria com a ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve.

Tráfico de Seres Humanos - Ações de sensibilização destinadas a
OPC e a Técnicos/as
Publicada em 13-09-2013
O Projecto SOS TSH Lisboa (da APF), financiado pelo QREN e com o apoio da Câmara Municipal de Palmela e da
Câmara Municipal de Sintra vai realizar Ações de Sensibilização sobre Tráfico de Seres Humanos, dirigida a órgãos
de polícia criminal e a Técnicos que contactem de forma directa ou indirecta com potenciais vítimas de TSH.
Pretende-se capacitar os mesmos de conhecimentos legislativos e competências de sinalização, identificação e
integração de vítimas de TSH.

Início do julgamento de 53 arguidos envolvidos na rede de escravos
em Espanha
Publicada em 12-09-2013
Iniciou-se hoje, no Porto, o julgamento de uma rede de trabalho escravo em Portugal. No banco dos réus estão 53
pessoas acusadas de explorar trabalhadores em Espanha.
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Direitos das Crianças
Publicada em 09-09-2013
Divulga-se o Decreto do Presidente da República n.º 100/2013 que ratifica o Protocolo Facultativo à Convenção
sobre os Direitos da Criança Relativo à Instituição de um Procedimento de Comunicação, e a Resolução da
Assembleia da República n.º 134/2013 que aprova o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança
Relativo à Instituição de Um Procedimento de Comunicação.

UN.GIFT - Global Initiative to Fight Human Trafficking webinar:
Best practices for reporting on human trafficking and the role of
the media
Publicada em 09-09-2013
No próximo dia 19 de setembro a UN.GIFT - Global Initiative to Fight Human Trafficking vai realizar um webinar sob
o tema "Best practices for reporting on human trafficking and the role of the media".

SEF cumpre mandados de busca em explorações agrícolas Combate ao tráfico de pessoas e ao auxílio à imigração ilegal
Publicada em 06-09-2013
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desencadeou, ontem, em conjunto com a Guarda Nacional
Republicana (GNR), uma operação que abrangeu diversas explorações agrícolas, nomeadamente no Alentejo,
Ribatejo, Zona Oeste de Lisboa e Algarve, no âmbito do combate ao tráfico de pessoas e ao auxílio à imigração
ilegal.

Apresentação do livro e inauguração da exposição «Tráfico de
Mulheres: Escravatura dos Tempos Modernos»
Publicada em 04-09-2013
O livro “Tráfico de Mulheres: Escravatura dos Tempos Modernos”, que reflete sobre o trabalho, de cerca de dois
anos, desenvolvido no âmbito do projeto “Romper Silêncios” (Movimento Democrático de Mulheres), vai ser
apresentado amanhã, às 18h00, na Casa da Cultura, em Setúbal. Neste mesmo dia, será inaugurada a exposição
sobre o mesmo tema, que ficará patente até dia 26, na sala anexa à galeria de exposições.
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A Face Humana das Migrações em Portugal - Jornadas da
AMIGrante
Publicada em 04-09-2013
Divulga-se convite para as Jornadas da AMIGrante "A Face Humana das Migrações em Portugal", a ter lugar no dia 5
de setembro, em Leiria.

Transposição da Diretiva 2011/36/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 5 de abril, relativa à prevenção e luta contra o tráfico
de seres humanos e à proteção das vítimas altera o CP
Publicada em 23-08-2013
Divulga-se a Lei n.º 60/2013. D.R. n.º 162, Série I de 2013-08-23, que procede à 30.ª alteração ao Código Penal e que
transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
abril, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas.

Estudo "Evaluation of the Effectiveness of Measures for the
Integration of Trafficked Persons"
Publicada em 13-08-2013
Divulga-se estudo da OIM intitulado "Evaluation of the effectiveness of measures for the integration of trafficked
persons". O presente estudo apresenta uma análise comparativa entre a Bélgica, França, Hungria, Itália e Reino
Unido.

III Conferência global sobre Trabalho Infantil
Publicada em 07-08-2013
Entre os dias 8 e 10 de outubro, o Brasil vai organizar a III Conferência global sobre Trabalho Infantil (III CGTI). A III
CGTI oferecerá oportunidade para o balanço dos progressos alcançados desde a adoção da Convenção nº182 da
Organização Internacional do Trabalho sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil bem como para a apresentação
de proposta de medidas para acelerar os esforços de erradicação do trabalho infantil até 2016. Uma das
ferramentas para o sucesso da conferência será a plataforma virtual “Diálogos sobre Trabalho Infantil”:
http://www.childlabourdialogues.org. O objetivo é criar uma rede de mobilização internacional e abrir um canal
amplo de participação para a sociedade na Conferência, com o intuito de debater os principais desafios relacionados
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com a erradicação do trabalho infantil, em especial das suas piores formas. As contribuições realizadas por meio dos
“Diálogos” serão compiladas e partilhadas com os moderadores convidados, com o objetivo de amadurecer os
debates que terão lugar durante a III CGTI. A Plataforma tem seis salas temáticas, moderadas por especialistas de
instituições reconhecidas pelo seu papel no combate ao trabalho infantil. Uma sala está dedicada à discussão do
Documento Base da Conferência. Outras quatro representam os eixos do Roteiro para Alcançar a Eliminação das
Piores Formas de Trabalho Infantil até 2016, adotado na II Conferência Global (Haia, 2010), a saber: - Proteção
Social; - Educação e Treinamento; - Legislação Nacional e Implementação; - Politicas de Mercado de Trabalho. Na
sexta sala, crianças e adolescentes expressam as suas perspectivas com relação aos desafios e às medidas
necessárias para acelerar a eliminação das piores formas de trabalho infantil. Crianças e adolescentes serão
igualmente encorajados a discutir temas relativos à transição escola-trabalho. A data de 8 de julho marcou o
lançamento da plataforma, que conta com ferramenta de tradução eletrônica. O governo brasileiro convida todos
aqueles que por razões diversas, não poderão fazer-se presentes no evento presencial a deixar a sua contribuição na
plataforma.

Condenação pelos crimes de angariação de mão-de-obra ilegal e
burla relativa ao trabalho
Publicada em 07-08-2013
Nota à comunicação social do SEF dá conta de que uma investigação levada a cabo por este Serviço culminou com a
condenação a uma pena de 6 anos de prisão efetiva a um dos arguidos e 4 anos e 6 meses de prisão, suspensa na sua
execução, e ao pagamento de um montante de 1000 euros a uma instituição de solidariedade ao outro, pelos crimes
de angariação de mão-de-obra ilegal e burla relativa ao trabalho. A investigação, levada a cabo entre 2009 e final de
2010, levou ao desmantelamento de uma rede que se dedicava à angariação de mulheres num país da América do
Sul e que, posteriormente, já em Portugal, aproveitando-se da sua situação de precariedade no país e através de
coacção psicológica, as introduzia na prática da prostituição.

“At a Glance report 2012” - OIM
Publicada em 06-08-2013
Divulga-se o relatório preparado pela Divisão de Assistência ao Migrante (MAD) “At a Glance report 2012” sobre
atividades da OIM na área de apoio ao retorno voluntário e reintegração, combate ao tráfico de seres humanos e
apoio a vítimas e migrantes vulneráveis.
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Movimento Democrático de Mulheres - Campanha Aeroportos
Lisboa e Faro e autocarro Algarve
Publicada em 06-08-2013
Os Projectos “Tráfico de Mulheres- Romper Silêncios” Lisboa e Algarve, desenvolvidos pelo MDM - Movimento
Democrático de Mulheres, lançou no passado dia 31 de Julho, em parceria com a ANA - Aeroportos, uma campanha
de sensibilização sobre tráfico de seres humanos, nos Aeroportos de Lisboa e Faro. Até 30 de Novembro, os
passageiros são convidados a não fechar os olhos ao tráfico de seres humanos através de cartazes e folhetos
disponíveis em Português, Inglês, Francês e Russo. Ainda no Algarve, em parceria com a empresa “Transportes
Urbanos de Lagos”, já circula o autocarro "Romper Silêncios contra o Tráfico de Mulheres", mais uma forma de
alertar e sensibilizar a opinião pública para este terrível crime que arrasa os valores da dignidade humana e os
direitos das mulheres.

Ação de Sensibilização/Formação
Publicada em 02-08-2013
O OTSH terminou ontem a sua participação em 4 ações de sensibilização/formação sobre TSH no 40º Curso de
Formação a Inspetores da Polícia Judiciária.

Ação de Fiscalização do SEF na região de Aveiro e Viseu
Publicada em 02-08-2013
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desenvolveu várias ações na região de Aveiro e Viseu, no âmbito de
investigações em curso. Estas ações inserem-se numa estratégia de combate e prevenção da criminalidade
associada à exploração de imigrantes, nomeadamente do tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal.

Braga: Cruz Vermelha atua na área do TSH
Publicada em 02-08-2013
Notícia publicada no Correio do Minho dá conta do projeto desenvolvido pela delegação de Braga da Cruz Vermelha
Portuguesa chamado "Anti(Corpos)" e que centra a sua ação na sensibilização.
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Conselho Informal Justiça e Assuntos Internos, 18 e 19 de julho de
2013
Publicada em 17-07-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta de que irá decorrer entre 18 e 19 de julho, em Vilnius, uma reunião
informal do Conselho de Justiça e Assuntos Internos (JAI) da União Europeia, a primeira sob Presidência Lituana do
Conselho da UE. O Conselho será organizado em torno de três sessões, uma das quais o "Futuro desenvolvimento
da área JAI". O Conselho terminará com uma reflexão sobre as lições apreendidas durante a execução do Programa
de Estocolmo (2009-2014) - onde o tráfico de pessoas foi um dos eixos considerados - e o futuro desenvolvimento
da área JAI.

Ação de (In)formação à PSP
Publicada em 17-07-2013
No início deste mês de julho, e no âmbito do projeto SOS TSH Norte, a Delegação Norte da APF desenvolveu uma
ação de (in)formação dirigida a 19 agentes da PSP do Comando do Porto, com o objetivo de capacitar para o
combate ao TSH assim como para o trabalho em rede, nomeadamente ao nível da assistência às vítimas.

Criado Centro de Acolhimento e Proteção para homens vítimas de
TSH
Publicada em 28-06-2013
A organização Saúde em Português, no âmbito dos seus projetos de sensibilização e combate ao TSH, criou um
Centro de Acolhimento e Proteção (CAP) a vítimas de TSH do sexo masculino. Este projeto teve o apoio do
Programa Operacional do Potencial Humano, através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

Workshop "Apoio a Imigrantes vítimas de crime e de TSH" - Silves
Publicada em 28-06-2013
No âmbito do projeto SUL 2, da APAV, irá realizar-se o workshop "Apoio a Imigrantes vítimas de crime e de TSH",
em parceira com o Instituto Piaget de Silves. Este workshop realiza-se no dia 29 de junho, às 14h30, nas instalações
do Campus Académico.
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Assinatura do Protocolo de Compromisso da Rede de Apoio e
Proteção a Vitimas de Tráfico (RAPVT)
Publicada em 21-06-2013
Hoje, pelas 14h30, vai realizar-se a assinatura do Protocolo de Compromisso da Rede de Apoio e Proteção a Vitimas
de Tráfico (RAPVT). Este Protocolo pretende implementar uma rede de cooperação e de partilha de informação,
tendo como finalidade a prevenção, a proteção e a reintegração das vítimas de tráfico de seres humanos. Para além
de contar com a assinatura dos membros da comissão técnica de acompanhamento ao II PNCTSH, terá igualmente,
como signatárias, as diversas instituições da sociedade civil que têm tido intervenção na temática do tráfico de seres
humanos. Esta cerimónia contará com a presença da Exma. Senhora Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade.

Apresentação do Projeto de Lei 427/XII - transposição para a Ordem
Jurídica Interna da Diretiva 2011/36/UE
Publicada em 18-06-2013
Deu ontem entrada o Projeto de Lei 427/XII - Altera o Código Penal, a Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, e a Lei n.º
101/2001, de 25 de agosto, transpondo para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva n.º 2011/36/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à
proteção das vítimas e que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho.

Prémio Direitos Humanos 2013
Publicada em 28-05-2013
"A Assembleia da República convida as entidades interessadas a apresentarem as suas candidaturas ao Prémio
Direitos Humanos 2013 até ao próximo dia 31 de Julho. O Prémio Direitos Humanos, aprovado pela Assembleia da
República através da Resolução n.º 69/98 de 10 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Resolução n.º
48/2002 de 4 de Julho, (publicadas, respetivamente, nos DR, I Série A, n.º 294/98, de 22/12 e n.º 166/02 de 20/7)
destina-se a reconhecer e distinguir o alto mérito da atividade de organizações não-governamentais ou do original
de trabalho literário, histórico, científico, jornalístico, televisivo ou radiofónico, publicados em Portugal entre 1 de
Julho do ano anterior e 30 de Junho do ano da atribuição, que contribuam para a divulgação ou o respeito dos
direitos humanos, ou ainda para a denúncia da sua violação, no País ou no exterior, da autoria individual ou coletiva
de cidadãos portugueses ou estrangeiros. O montante do Prémio é de € 25 000".

OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos | Notícias do Portal – 2013

Página 17 de 27

Lançamento da Brochura e do Panfleto “Mendicidade Forçada - A
face invisível do Tráfico de Seres Humanos para Exploração
Laboral”
Publicada em 24-05-2013
No âmbito da VII Conferência "Crianças Desaparecidas e Exploradas Sexualmente", promovida pelo IAC, o OTSH
lançou a brochura e o panfleto “Mendicidade Forçada - A face invisível do Tráfico de Seres Humanos para
Exploração Laboral”. Estes dois produtos foram realizados em parceria com a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género (que promoveu o seu financiamento), com as Forças e Serviços de Segurança (Guarda
Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Polícia Judiciária), e
ainda com o Instituto de Segurança Social, o Instituto de Apoio à Criança, a Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, a Cáritas, o Centro de Acolhimento e Proteção para Mulheres Vítimas de Tráfico e seus Filhos
Menores/Associação para o Planeamento da Família e a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. Direcionados aos profissionais e aos cidadãos, estes
dois recursos procuram esclarecer qual a relação entre tráfico de seres humanos e a exploração na mendicidade,
como sinalizar as suas vítimas e principalmente o que fazer.

Relatório Anual Tráfico de Seres Humanos 2012
Publicada em 23-05-2013
Encontra-se disponível o Relatório Anual Tráfico de Seres Humanos 2012.

VII Conferência Crianças Desaparecidas e Exploradas Sexualmente 24 de maio de 2013
Publicada em 17-05-2013
No próximo dia 24 de maio, o Instituto de Apoio à Criança (IAC) organiza a VII Conferência "Crianças Desaparecidas
e Exploradas Sexualmente", a ocorrer no Novo Auditório - Assembleia da República. Com a presença da Dra. Maria
Cavaco Silva da Rainha Sofia de Espanha, o OTSH e em parceria com o IAC e a CIG, lança a Brochura sobre
Mendicidade.
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Criado modelo de intervenção integrada sobre a violência
interpessoal ao longo do ciclo de vida
Publicada em 17-05-2013
Através do Despacho n.º 6378/2013, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, foi criado
um modelo de intervenção integrada sobre a violência interpessoal ao longo do ciclo de vida com a designação de
Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV). A ASGVCV privilegia a intervenção assente na
articulação entre serviços e entre profissionais com responsabilidade na prevenção da violência ao longo do ciclo de
vida, em particular os prestadores de cuidados diretos à população. Um dos objetivos desta ação é o de prevenir a
violência interpessoal, nomeadamente a violência doméstica, o stalking, a violência no namoro, a violência contra
idosos, a violência vicariante, e o tráfico de seres humanos.

Sessão de Abertura do lançamento do Projeto Europeu “Towards a
Pan-European Monitoring System of Trafficking
Publicada em 26-04-2013
No passado dia 23 de abril, o OTSH em colaboração com a Direção-Geral de Administração Interna (DGAI) realizou a
Sessão de Abertura do lançamento do Projeto Europeu “Towards a Pan-European Monitoring System of Trafficking
in Human Beings” que contou com a participação do Secretário de Estado da Administração Interna e com a
presença da Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e Igualdade e do Secretário de Estado da Justiça,
entre outros altos dignatários. Este é um projeto europeu coordenado pela DGAI/OTSH e visa a criação e
implementação de um sistema de monitorização harmonizado sobre Tráfico de Seres Humanos. Este projeto conta
com a participação dos Ministérios do Interior do Chipre, da Bulgária e Áustria e com um Advisory Board constituído
por várias instituições internacionais e nacionais. Após a sessão de abertura teve lugar a primeira reunião de
trabalho do projeto que se prolongou até ao dia 24 de abril.

Filipe Lobo d’Ávila participa em Conferência Ministerial que
comemora os 20 anos do Processo de Budapeste
Publicada em 19-04-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da participação do Secretário de Estado da Administração Interna, Filipe
Lobo d’Ávila, na 5.ª Conferência Ministerial do Processo de Budapeste, que se realizou hoje em Istambul, sob os
auspícios da Presidência Turca. O Processo de Budapeste, fundado no início dos anos 90, é um fórum
intergovernamental consultivo, que engloba 54 países, entre os quais Portugal, e 10 organizações internacionais,
num quadro geográfico que se estende do Leste da Ásia ao Sudoeste Asiático, e do Mediterrâneo à Escandinávia,
visando o desenvolvimento de políticas, abrangentes e sustentáveis, em matéria de migrações e de proteção
internacional. O tráfico de seres humanos foi um dos temas abordados.
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Reajustamento do horário da LINHA SOS IMIGRANTE
Publicada em 18-04-2013
Divulga-se o reajustamento do horário da LINHA SOS IMIGRANTE (ACIDI) que passa a funcionar de segunda a
sexta-feira, das 9H00 às 19H00 (808 257 257).

Miguel Macedo participa no III Fórum de Ministros da
Administração Interna da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa
Publicada em 12-04-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da participação do Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo,
no III Fórum de Ministros da Administração Interna da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, no qual o tema
do tráfico de seres humanos foi debatido.

Miguel Macedo participa na XV Conferência de Ministros do Interior
do Mediterrâneo Ocidental
Publicada em 10-04-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da participação do Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo,
na XV Conferência de Ministros do Interior do Mediterrâneo Ocidental, na qual uma das áreas abordadas foi a
gestão e controlo dos fluxos migratórios e luta contra a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos.

Campanha de sensibilização "Juntos|as contra o Tráfico de Seres
Humanos"
Publicada em 03-04-2013
Encontra-se a decorrer entre abril e maio, a campanha de sensibilização no Facebook, "Juntos|as contra o Tráfico de
Seres Humanos", e na qual participam figuras públicas de diferentes áreas e público em geral. A participação nesta
ação consiste em tirar uma fotografia com a seguinte mensagem "Não ao Tráfico de Seres Humanos".
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A Igualdade de Género nos Projectos de Desenvolvimento. A Visão
do CISS: Turismo Sexual no Nordeste Brasileiro
Publicada em 01-04-2013
No próximo dia 02 de abril, pelas 18h30, realiza-se o debate "A Igualdade de Género nos Projectos de
Desenvolvimento. A Visão do CISS: Turismo Sexual no Nordeste Brasileiro". A ocorrer no Centro de Cultura e
Intervenção Feminista CCIF/UMAR, Rua da Cozinha Económica, Bloco D, 30, Espaços M e N, Alcântara (entrada pela
Rua de Cascais entre supermercado e banco).

"Tráfico de Seres Humanos em Itália - Tráfico de Mulheres
Nigerianas em Palermo"
Publicada em 28-03-2013
No próximo dia 3 de abril, pelas 18h30, a UMAR promove a iniciativa "Tráfico de Seres Humanos em Itália - Tráfico
de Mulheres Nigerianas em Palermo", por Antonella di Salvo. A ocorrer nas instalações da organização na Rua da
Cozinha Económica, Bloco D, 30-M e 30-N, Alcântara.

Workshop sobre Tráfico de Seres Humanos
Publicada em 28-03-2013
No próximo dia 05 de abril, a APF Norte, irá dinamizar o workshop sobre Tráfico de Seres Humanos "Conhecer para
Prevenir: Tráfico de Seres Humanos", dirigido a técnicos/as da rede social concelhia da Póvoa do Varzim.

Governos de Portugal e Espanha avaliam
cooperação na prevenção e combate ao crime

positivamente

Publicada em 25-03-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da reunião realizada hoje, dia 25 de março, entre os ministros da
Administração Interna e da Justiça portuguesa e o Ministro do Interior espanhol relativa à cooperação desenvolvida
entre as Forças e Serviços de Segurança dos dois países, em domínios tão relevantes como a prevenção e o combate
ao crime, incluindo a ameaça terrorista, bem como a gestão e o controlo de fronteiras. A questão do tráfico de seres
humanos foi um dos temas abordados.
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II Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos - Relatório
Intercalar de Execução 2012
Publicada em 21-03-2013
Divulga-se o Relatório Intercalar de execução do II Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, relativo a 2012.

Exposição "Tráfico de Mulheres: Escravatura dos Tempos
Modernos"
Publicada em 07-03-2013
Divulga-se a inauguração da Exposição "Tráfico de Mulheres - Escravatura dos Tempos Modernos", no próximo dia
14 de Março, pelas 18 Horas na Galeria de Exposições dos Paços do Concelho. A exposição estará patente de 14 a 28
de Março de 2013, das 10.30H às 18H. Uma iniciativa da C.M. de Lisboa e do Movimento Democrático de Mulheres.

Workshop Tráfico de Seres Humanos e Exploração Laboral Sensibilização, Prevenção e Combate em Contexto de Ação Social
Local - Vila Nova de Famalicão
Publicada em 06-03-2013
A OIKOS com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Rede Social Concelhia vai dinamizar no
próximo dia 14 de março o workshop Tráfico de Seres Humanos e Exploração Laboral - Sensibilização, Prevenção e
Combate em Contexto de Ação Social Local, especialmente dirigido a Técnicos/as Sociais e de Saúde.

Publicado o II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas e o I Relatório sobre TSH - Brasil
Publicada em 01-03-2013
Divulga-se o II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Brasil. O II Plano foi elaborado por meio
de um amplo processo de diálogo entre cidadãos de distintas instituições governamentais e não-governamentais
que atuaram por meio de consultas públicas virtuais e 57 plenárias livres realizadas no Brasil e no exterior,
resultando em sugestões de ações a serem implementadas pelo governo brasileiro por meio de políticas públicas
integradas para combater o tráfico de pessoas a nível interno e internacional. Divulga-se igualmente o I Relatório
sobre o Tráfico de Pessoas no Brasil (2005 a 2011), elaborado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da
Justiça em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
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Workshop “Boas Práticas na Contratação e Mobilidade dos
Recursos Humanos”
Publicada em 28-02-2013
A OIKOS, no âmbito do projeto "Mãos (re)forçadas: contra o Tráfico de Seres Humanos e Exploração Laboral", e a
Associação Industrial do Minho vão realizar no próximo dia 06 de março o Workshop “Boas Práticas na Contratação
e Mobilidade dos Recursos Humanos”.

TSH e Grandes Opções do Plano para 2013”
Publicada em 28-02-2013
Divulga-se a Lei nº66-A/2012 de 31 de dezembro de 2012 que aprova as Grandes Opções do Plano para 2013. Este
documento apresenta as estratégias e as medidas políticas a executar durante o presente ano. No que concerne ao
TSH, e prosseguindo-se a luta contra este crime, o ponto 3.6 "Igualdade de Género, violência doméstica e
integração de populações imigrantes e das comunidades ciganas" plasma uma série de iniciativas, nomeadamente
ao nível da proteção e apoio às vítimas, sendo dada especial atenção à matéria da exploração laboral,
designadamente através do reforço das ações de formação dos agentes envolvidos e de ações de fiscalização.

Ação de Sensibilização/Informação em Vila do Conde
Publicada em 27-02-2013
O Projecto TSH - Agir em Rede, em parceria com a Câmara Municipal de Vila do Conde, dinamizará, a 27 de
fevereiro e a 7 de março, em Vila do Conde, uma Ação de Sensibilização/Informação sobre Tráfico de Seres
Humanos para Técnicos/as da rede social do concelho.

Chefe de Equipa do OTSH participa em workshop no Instituto
Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
Publicada em 21-02-2013
No passado dia 18 de fevereiro, a Chefe de Equipa do OTSH participou num workshop realizado no Instituto
Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. A apresentação sobre tráfico de pessoas encontrou-se
enquadrada na divulgação das atividades e projetos realizados pela Direção-Geral de Administração Interna.
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Chefe de Equipa do OTSH participa em Ação de Formação no CEJ
Publicada em 21-02-2013
A Chefe de Equipa do OTSH participou hoje numa ação de formação no Centro de Estudos Judiciários (CEJ).
Enquadrado no tema "Direito Internacional e do Trabalho", a participação do OTSH centrou-se na questão do tráfico
para fins de exploração laboral.

Workshop “Apoio à Vítima Imigrante e de Tráfico de Seres
Humanos”
Publicada em 19-02-2013
No próximo dia 22 de fevereiro, pelas 14h, a APAV - Projecto Sul 2 / Unidade de Apoio à Vítima Imigrante - vai
realizar um workshop subordinado ao tema “Apoio à Vítima Imigrante e de Tráfico de Seres Humanos”. Este evento,
a ocorrer no Consulado Geral do Brasil, tem como principal objetivo o aprofundamento de conhecimentos a nível de
identificação e encaminhamento das vítimas de crime, em especial de Tráfico de Seres Humanos.

"Falar claramente sobre violência de género" - Seminário
Publicada em 19-02-2013
A Associação O Ninho promove no próximo dia 01 de março o seminário "Falar claramente sobre violência de
género".

Workshop sobre TSH em Guimarães
Publicada em 13-02-2013
A OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento encontra-se a desenvolver dois projectos de intervenção no âmbito da
sensibilização, (in) formação, prevenção e combate aos fenómenos do tráfico de Seres Humanos e exploração
laboral [Projecto (es)Forçadas e (des)Iguais e Projecto Mãos (re)Forçadas], ambos financiados através da tipologia
de intervenção 7.3. do Programa Operacional de Potencial Humano e geridos com intermediação da Comissão para
a Cidadania e Igualdade de Género. No âmbito das atividades programadas nestes projectos, a OIKOS irá
dinamizar, no dia 21 de Fevereiro, com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães e da Rede Social Concelhia, um
workshop informativo sobre a temática, especialmente dirigido a Técnicos/as Sociais e de Saúde.
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CoE recomenda que Portugal reforce o combate ao TSH
Publicada em 12-02-2013
Foi hoje divulgado o Relatório do GRETA (Grupo de Peritos que acompanha a implementação da Convenção do
Conselho da Europa nos Estados-membro) sobre Portugal. Reconhecendo os importantes passos dados por
Portugal nesta matéria, o Relatório estabelece várias recomendações, nomeadamente ao nível do reforço ao
combate do tráfico e no aumento das condenações.

Portugal primeiro Estado Membro a ratificar a Convenção de
Istambul - Violência contra as Mulheres
Publicada em 06-02-2013
Mendes Bota, Relator Geral sobre a Violência Contra as Mulheres, da Assembleia Parlamentar do Conselho da
Europa, acaba de emitiu declaração em Estrasburgo, regozijando-se com o facto de Portugal se ter tornado o
primeiro Estado membro da União Europeia a completar o processo de ratificação da Convenção para a prevenção e
o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, também conhecida como Convenção de
Istambul. O representante de Portugal junto do Conselho da Europa, Embaixador Luis Filipe Castro Mendes, fez
entrega do instrumento de ratificação à Secretária Geral Adjunta daquela instituição europeia, Gabriella BattainiDragoni.

A Comissão Nacional para os Direitos do Homem aprovou o seu
segundo Relatório de Atividades
Publicada em 28-01-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta de que a CNDH, no seguimento da sua 8ª Reunião Plenária, realizada em
27 de novembro de 2012, aprovou o seu segundo Relatório de Atividades referente ao período compreendido entre
maio de 2011 e dezembro de 2012. O Relatório de Atividades aprovado apresenta as atividades desenvolvidas pela
CNDH no período referido, bem como identifica boas práticas desenvolvidas em vários Ministérios, no âmbito da
promoção dos direitos humanos, naquele biénio. O mesmo Relatório identifica quatro boas páticas que foram
desenvolvidas pelo Ministério da Administração Interna no referido período, descrevendo as atividades
correspondentes a cada uma e identificando os respetivos resultados alcançados. Uma das boas práticas foi no
âmbito da prevenção e combate ao tráfico de seres humanos.
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Ministro da Administração Interna em Encontro Ministerial com
Espanha, França e Marrocos - Rabat, 25 de janeiro de 2013
Publicada em 25-01-2013
Notícia publicada no site da DGAI dá conta de que o Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, participou
hoje, em Rabat, numa reunião de Ministros do Interior / da Administração Interna de Portugal, Espanha, França e
Marrocos, a qual teve como principal objetivo reforçar os mecanismos de cooperação na prevenção e combate ao
crime transnacional, bem como na gestão e controlo dos fluxos migratórios. O TSH foi um dos temas abordados.

Ação de Sensibilização/Informação sobre TSH - Macedo de
Cavaleiros
Publicada em 11-01-2013
O projeto TSH Agir, da Associação para o Planeamento da Família, em parceria com a C.M. de Macedo de
Cavaleiros irá dinamizar entre os dias 22 e 29 de janeiro, uma ação de formação/sensibilização dirigida a técnicos/as
da rede social do concelho.

Programa de atividades do Trio de Presidências do Conselho da
União Europeia para o período de janeiro de 2013 a junho de 2014
Publicada em 09-01-2013
Divulga-se notícia publicada no site da DGAI relativa à apresentação do Programa de atividades do Trio de
Presidências do Conselho da União Europeia (Irlanda, Lituânia e Grécia) a desenvolver durante o período de janeiro
de 2013 a junho de 2014. Em termos gerais, os objetivos para os próximos 18 meses são reforçar a capacidade da UE
para responder aos atuais desafios económicos, financeiros e sociais, apoiar o crescimento económico e o emprego,
aprofundar o Mercado único e a competitividade da UE na economia global. No que se refere à área dos Assuntos
Internos e ao desenvolvimento continuado do Espaço de liberdade, segurança e justiça, prosseguir-se-á a
implementação do Programa de Estocolmo como base política e operacional para a área JAI, com enfoque na área
da migração e da segurança.
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Workshop Tráfico de Seres Humanos e Exploração Laboral:
Sensibilização, Prevenção e Combate em Contexto de Acção Social
Local - Braga, 10 de janeiro
Publicada em 08-01-2013
No próximo dia 10 de janeiro, pelas 14h40, realiza-se em Braga o Workshop "Tráfico de Seres Humanos e
Exploração Laboral: Sensibilização, Prevenção e Combate em Contexto de Acção Social Local". Esta é uma iniciativa
da Câmara Municipal de Braga e da OIKOS.

Divulgação do Projeto SOS TSH Norte: Equipa Multidisciplinar para
a Assistência a Vítimas de Tráfico
Publicada em 08-01-2013
A Delegação Norte da APF – Associação para o Planeamento da Família -, tem estado ativamente envolvida em
diferentes projetos ligados à problemática do Tráfico de Seres Humanos (TSH), sendo ainda responsável pela
gestão do CAP – Centro de Acolhimento e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos e seus filhos menores.
No âmbito do projeto SOS TSH Norte: Equipa Multidisciplinar para a Assistência a Vítimas de Tráfico a equipa
multidisciplinar irá desenvolver as seguintes atividades até Dezembro de 2013, na Região Norte do País:
• Atendimento/apoio, acompanhamento e proteção a vítimas de TSH;
• Articulação com diferentes serviços que se prendem com os seus projetos de vida;
• Encaminhamento ou retorno assistido a vítimas sinalizadas;
• Articulação e apoio técnico aos agentes directamente envolvidos no combate a este crime;
• Dinamização de ações de informação e sensibilização junto de técnicos/as com intervenção de “primeira
linha” (na sinalização de potenciais vítimas e/ou no processo da sua assistência), de entidades
governamentais e não-governamentais da região norte do país.
O Projeto contempla ainda, a constituição de uma Rede Regional do Norte de Apoio e Proteção a Vítimas de TSH,
através da identificação de um focal point ou mediador ao nível distrital, de entidades públicas e ONG com
intervenção direta ou indireta sobre o fenómeno. A Equipa deste projeto encontra-se disponível para o apoio em
situações de intervenção direta ou indireta junto deste fenómeno, através do contacto 91 865 41 01 (das 9:00 às
17:00, dias úteis).
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