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Projeto ARVoRE - Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração 

Publicada em 30-12-2014 

 
Projeto ARVoRe (Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração), implementado pela Organização 
Internacional para as Migrações – OIM em Portugal. Este projeto é financiado pelo Fundo Europeu de Regresso e 
cofinanciado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pela Secretaria Geral do Ministério da Administração 
Interna. O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração, privilegia uma abordagem integrada, 
tendo por base o respeito pelos direitos fundamentais dos migrantes e a sustentabilidade inerente ao processo de 
retorno. O Programa existe desde 1997 e apoia imigrantes nacionais de estados terceiros (exceto nacionais da EU) 
a regressar voluntariamente aos seus países de origem quando não têm condições para o fazer por meios 
próprios. Até à data a Missão da OIM em Lisboa apoiou através desta iniciativa mais de 5700 pessoas a regressar 
para 57 países. 
 
Para além de assistência e aconselhamento individualizado ao longo de todo o processo de apoio, o Programa 
prevê: i) o pagamento do bilhete de avião (na totalidade e sem custos para os beneficiários) até ao destino final; ii) 
um valor monetário para fazer face a despesas que surjam durante a viagem e; iii) a possibilidade de beneficiar de 
apoio à reintegração no país de origem (mediante análise casuística e sujeito a aprovação). 
 

 

Conferência de Boas Práticas e Prémio Europeu de Prevenção da 
Criminalidade 

Publicada em 11-12-2014 

 
OTSH participou na passada semana na Conferência de Boas Práticas/Prémio Europeu de Prevenção da 
Criminalidade (Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade - http://eucpn.org) que este ano, sob os auspícios da 
Presidência Italiana teve como tema a "Prevenção do Tráfico de Seres Humanos". 
 

 

OTSH participa no Congresso Internacional "Tráfico de Seres 
Humanos nos Países da Europa do Sul: Características e 
Intervenção Preventiva" 

Publicada em 28-11-2014 

 
O OTSH foi convidado pela Equipa do Projeto ReSaurSE a participar no Congresso Internacional "Tráfico de Seres 
Humanos nos Países da Europa do Sul: Características e Intervenção Preventiva", em Coimbra. Para saber mais vá 
a https://conferencethb.wordpress.com  
 

 

http://www.retornovoluntario.pt/
http://eucpn.org/
https://conferencethb.wordpress.com/
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OTSH participa no Seminário Final do projeto "Conhecer, Socializar 
e Integrar" 

Publicada em 26-11-2014 

 
Realiza-se hoje, dia 26 de novembro, o Seminário Final do projeto "Conhecer, Socializar e Integrar", coordenado 
pela Cruz Vermelha Portuguesa e que e incide sobre a capacitação dos técnicos e voluntários no que respeita ao 
acolhimento e informação aos Migrantes, assim como sensibilização para a identificação e sinalização de 
possíveis vítimas de tráfico de seres humanos (TSH). O OTSH foi convidado e irá apresentar comunicação sobre o 
estado da arte nacional. 
 

 

OTSH coordena conjunto de ações de formação no âmbito do 
projeto MoSy 

Publicada em 25-11-2014 

 
No âmbito do projeto europeu "Towards a Pan European Monitoring System on Trafficking in Human Beings" 
(PAN-EU MoSy), o OTSH coordenou um conjunto de ações de formação a nível nacional e europeu (Bulgária e 
Chipre). O objetivo foi o de formar os futuros utilizadores da base de dados e plataforma de análise territorial. 
 

 

OTSH apoia Ação Formação sobre TSH no Brasil 

Publicada em 06-11-2014 

 
Agência da ONU e Ministério da Justiça promovem curso sobre tráfico de pessoas no Brasil. O OTSH apoiou esta 
iniciativa com o envio dos materiais formativos (manual da UNODC versão portuguesa). Nesta formação estão 
dois formadores portugueses (SEF e APF). 
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OTSH participa no Seminário "(Per)Cursos para a Investigação e 
Intervenção" 

Publicada em 04-11-2014 

 
O OTSH foi convidado, enquanto parceiro, para participar hoje, no Porto/Universidade Fernando Pessoa, e a 
convite desta universidade/Observatório Permanente Violência e Crime, e da InComunidade, no Seminário 
"(Per)Cursos para a Investigação e Intervenção". No Seminário participaram ainda o Coordenador Nacional para o 
Tráfico de Seres Humanos/CIG e a Delegação do Norte da Associação para o Planeamento da Família (Equipa 
Multidisciplinar Especializada do Norte/Centro de Acolhimento e Proteção). 
 

 

OTSH dá formação em Portalegre 

Publicada em 27-10-2014 

 
No âmbito do I Plano de Atividades da Rede de Apoio e Proteção para Vítimas de Tráfico (RAPVT), o OTSH deu 
hoje, dia 27 de outubro, uma ação de formação em Portalegre. Nesta ação estiveram presentes representantes da 
GNR de Portalegre e de Nisa, do Município de Avis, do Hospital de Elvas, do Centro de Saúde de Nisa e de Elvas, 
entre outros. Ações similares serão dadas brevemente em Bragança, Guarda, Beja e Évora pela Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género, Associação para o Planeamento da Família (Equipas Multidisciplinares do norte 
e do Alentejo) e Saúde em Português. 
 

 

Conferência Nacional "Tráfico de Seres Humanos e Mendicidade 
Forçada 

Publicada em 23-10-2014 

 
Ontem, dia 23 de outubro, o OTSH participou no Porto na Conferência Nacional "Tráfico de Seres Humanos e 
Mendicidade Forçada", organizado pela EAPN Portugal, enquanto parceira do projeto europeu "The Third Sector 
Against Pushed Begging", promovido pelo Coordinamento Nazionale Comunitá Accogli (CNCA) e financiado pela 
Comissão Europeia, sendo desenvolvido em quatro países europeus: Bulgária, Itália, Portugal, Roménia. 
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CIG lança campanha "Apanhados no Tráfico Humano" 

Publicada em 17-10-2014 

 
A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género lançou a nova campanha de sensibilização sobre o Tráfico 
de Seres Humanos. Esta campanha foi apresentada no âmbito do Dia Europeu de Combate ao Trafico de Seres 
Humanos, 18 de outubro, e pretende sensibilizar para a problemática. "Apanhados no Tráfico Humano" é o mote 
da nova campanha, que foi apresentada na passada sexta-feira, 17 de outubro, numa sessão que teve lugar no 
Auditório Ícaro, na zona das partidas internacionais do Aeroporto de Lisboa. Saiba mais em 
http://www.cig.gov.pt/campanhas/apanhados-no-trafico-humano  
 
 

 

Fórum "Tráfico de Seres Humanos: Prevenir e Combater" 

Publicada em 17-10-2014 

 
No âmbito do Dia Europeu contra o TSH, o OTSH participou no Fórum "Tráfico de Seres Humanos: Prevenir e 
Combater", organizado pela Câmara Municipal de Odivelas. Cerca de 200 pessoas, na sua maioria, jovens alunos 
das Secundárias da Ramada e Pedro Alexandrino da Póvoa de santo Adrião, e ainda da EB 2,3 António Gedeão de 
Odivelas, ouviram os palestrantes, que para além do OTSH foram a Polícia Judiciária, a Associação para o 
Planeamento da Família (Lisboa) e o NSIS. 
 

 

Cartões de Sinalização de Vítimas de Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 13-10-2014 

 
Por forma a darmos resposta às inúmeras solicitações das entidades parceiras, mas igualmente para atualizar os 
seus conteúdos (nomeadamente a definição legal de tráfico de pessoas e lista de contactos), o OTSH procedeu à 
segunda edição dos Cartões de Sinalização de Vítimas de Tráfico de Seres Humanos. Em menos de uma semana 
já foram entregues mais de 1.600 cartões. 
 

 

http://www.cig.gov.pt/campanhas/apanhados-no-trafico-humano
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Conferência Nacional Tráfico de Seres Humanos e Mendicidade 
Forçada 

Publicada em 08-10-2014 

 
Divulga-se a Conferência Nacional Tráfico de Seres Humanos e Mendicidade Forçada que irá decorrer no próximo 
dia 23 de outubro, no Porto, no Auditório da Atmosfera M, na Rua Júlio Dinis, nº 158/160, às 14h15. Organizada 
pela Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal, este encontro, no qual o OTSH estará presente, terá como objetivo a 
apresentação dos principais resultados da investigação desenvolvida sobre o tráfico de seres humanos e a 
mendicidade em Portugal, assim como a promoção de uma reflexão alargada sobre a intervenção junto do 
fenómeno da mendicidade forçada, os seus desafios e propostas de atuação. 
 

 

Conclusões sobre a Consulta sobre Migração e Desenvolvimento na 
Agenda Pós-2015 

Publicada em 07-10-2014 

 
Divulgam-se as conclusões resultantes da Consulta sobre Migração e Desenvolvimento na Agenda Pós-2015, 
coorganizada pelo Camões, pela PD Factor e pela OIM, e na qual o OTSH participou com contributos sobre TSH. 
Descarregue documento. 
 

 

OTSH dá palestra na Escola da Guarda 

Publicada em 01-10-2014 

 
A convite da Escola da Guarda (GNR), o OTSH deu no passado dia 01 de outubro, uma palestra sobre Tráfico de 
Seres Humanos. De entre vários temas abordados discutiu-se a definição de tráfico de pessoas a nível 
internacional, europeu e nacional, o tráfico de seres humanos em Portugal e os procedimentos para a sinalização 
e encaminhamento das vítimas. 
 

 

https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/NOT-2015_Factsheet_Marco2014_Migracoes.pdf
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Assinatura de Memorando de Entendimento com o Centro Social 
do Exército de Salvação 

Publicada em 03-09-2014 

 
Esta parceria é especialmente relevante considerando que a principal missão do Centro Social do Exército de 
Salvação em Portugal passa pelo trabalho junto de crianças em risco e pessoas em situação sem abrigo. O 
Memorando visa a recolha, troca e análise de dados e informações sobre TSH. 
 

 

Candidatura ao Prémio Europeu de Prevenção da Criminalidade 
2014 

Publicada em 06-08-2014 

 
No âmbito da Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade, da qual Portugal faz parte através desta Direção-
Geral, encontra-se a atribuição do Prémio Europeu de Prevenção da Criminalidade, que será entregue em 
dezembro, em Roma, Itália. Este ano, o tema é “Prevenção do Tráfico de Seres Humanos”. Convidam-se todos 
os organismos e entidades nacionais interessadas a apresentar uma candidatura a este Prémio. A candidatura 
encontra-se aberta até ao próximo dia 01 de outubro de 2014 e deve ser enviada por via eletrónica para 
gabdgai@dgai.mai.gov.pt, e por correio normal para: Prémio Europeu de Prevenção da Criminalidade, A/c DGAI, 
Avenida D. Carlos I, 134, 7º 1249-104 Lisboa. Para fazer o “download” das “Regras e Procedimentos para a 
atribuição do Prémio Europeu de Prevenção da Criminalidade” clique aqui, e para obter o formulário de 
apresentação da candidatura (obrigatório) clique aqui. Para mais esclarecimentos pode ainda contactar a DGAI 
e/ou pode também consultar o site da Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade. 
 

 

30 de julho - Dia Mundial de Combate ao TSH 

Publicada em 30-07-2014 

 
A evocação do Dia Mundial Contra o Tráfico de Seres Humanos, no dia 30 de julho de 2014, foi estabelecida pela 
primeira vez pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Visa a sensibilização à escala global para este flagelo, o 
encorajamento ao seu combate, e a divulgação das provações de milhões de vítimas em todo o mundo – 
mulheres, homens e crianças. 
 

 

http://www.dgai.mai.gov.pt/files/conteudos/ECPA_2014_Refras%20e%20Procedimentos.pdf
http://www.dgai.mai.gov.pt/files/conteudos/ECPA_Formulario_2014.docx
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Notificação para vítimas de tráfico de seres humanos 

Publicada em 30-07-2014 

 
No âmbito do III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao TSH (2014-2017), o SEF elaborou uma notificação de 
carácter informativo a prestar às vítimas de tráfico de pessoas sinalizadas em Portugal, concretizando uma 
medida de apoio e assistência fundamental às vítimas deste crime. 
 

 

Consulta pública da Comissão Europeia sobre a revisão da 
Estratégia de Segurança Interna 

Publicada em 29-07-2014 

 
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da consulta pública da Comissão Europeia sobre a revisão da 
Estratégia de Segurança Interna, por forma a ter em conta novos desafios como as novas formas de crime 
organizado e modus operandi do contrabando de imigrantes e TSH. Esta consulta está aberta a todos os cidadãos, 
instituições UE, autoridades locais, regionais e nacionais, organizações internacionais, organizações 
intergovernamentais e não-governamentais, instituições académicas, países terceiros, parceiros sociais e da 
sociedade civil. As contribuições dos cidadãos interessados poderão ser enviadas para o email institucional das 
Relações Internacionais do Ministério da Administração Interna. Para saber mais e como aceder a documentação 
relevante, clique aqui. 
 

 

OTSH participa em workshop internacional sobre TSH - Lisboa 

Publicada em 25-07-2014 

 
A convite da UMAR, o OTSH apoiou o 1º workshop internacional do projeto CONNECT - "Combat Organized 
crime’s Networks aNd Expand Countries’ Ties: Enhancing horizontal cooperation among Italy, Portugal and 
Romania in human trafficking” (dias 23 e 24 de julho), dedicado ao tema "Portuguese Referral Mechanism and 
Monitoring System on THB". Para além de apoiar a organização o OTSH participou ainda como orador. Foram 
ainda participantes, a CIG, SEF, PJ, DIAP, OIM e a APF. 
 

 

http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT53d7599a006a4
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Operação “Naira” do SEF desmantela rede criminosa de TSH 

Publicada em 15-07-2014 

 
Notícia publicada pelo SEF dá conta de uma "operação de cumprimento de mandados judiciais de detenção e de 
busca, que desmantelou uma associação criminosa de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, que fazia 
entrar em Portugal mulheres estrangeiras que eram encaminhadas para outros países europeus onde eram 
obrigadas a prostituir-se. Em resultado do cumprimento dos mandados efetuaram-se sete detenções, sete buscas 
domiciliárias, uma busca em escritório de advogado, seis buscas em viaturas. Foi apreendida documentação 
comprovativa de transferências internacionais de elevadas quantias. A operação decorreu no âmbito de um 
inquérito criminal que corre termos no SEF há mais de um ano, sob a orientação do Departamento de 
Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa". 
 

 

Conclusões do Conselho Europeu de 26 e 27 junho de 2014 - Agenda 
Estratégica da UE em tempos de Mudança 

Publicada em 08-07-2014 

 
Notícia publicada no site da DGAI dá conta das conclusões do Conselho Europeu de 26 e 27 junho de 2014 - 
Agenda Estratégica da UE em tempos de Mudança, as quais se definem as orientações estratégicas da 
programação legislativa e operacional no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (nos termos do artigo 68.º do 
TFUE), para os próximos 5 anos (2015-2019). 
 

 

Programa da Presidência Italiana do Conselho da União Europeia e 
Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 08-07-2014 

 
Notícia publicada no site da DGAI dá conta do Programa da Presidência Italiana do Conselho da UE que 
estabelece as seguintes prioridades: (1) assegurar o crescimento e o emprego; (2) continuar a assegurar e a 
reforçar um espaço de liberdade e de segurança; (3) assegurar o pleno exercício dos direitos de cidadania e um 
papel mais forte da Europa no mundo. Subdividida em 10 grandes pontos, o TSH surge considerado na secção 
Segurança Interna, subcapítulos Migrações e Gestão de Fronteiras. 
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Declaração sobre a Redução de Riscos de Catástrofes 

Publicada em 08-07-2014 

 
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da participação do Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, 
no Conselho Informal de Justiça e Assuntos Internos da União Europeia (hoje, em Milão), o primeiro sob 
Presidência Italiana, o qual ficou marcado por um debate aprofundado sobre as medidas que deverão continuar a 
ser adotadas pela UE tendo em vista evitar a perda de vidas humanos no Mediterrâneo. O Conselho foi seguido 
por uma Reunião, de nível ministerial, na qual foi aprovada uma Declaração sobre a Redução de Riscos de 
Catástrofes. O TSH foi um dos temas abordados. 
 

 

Publicação sobre tráfico de menores 

Publicada em 03-07-2014 

 
A Fundamental Rights Agency (FRA) publica estudo intitulado "Guardianship for Children Deprived of Parental 
Care A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking". 
 
Aceda ao Estudo. 
 

 

Manual sobre indemnização a vítimas de tráfico de pessoas 

Publicada em 02-07-2014 

 
Divulga-se o Manual "Orientações sobre representação de pessoas traficadas em pedidos de indemnização - Uma 
ferramenta prática para advogad@s, centros de aconselhamento e prestador@s de serviços", do Projeto 
Comp.act "European Action for Compensation for Trafficked Persons" projecto europeu da associação La Strada 
International e da organização Anti-Slavery International. O Manual visa promover que a indemnização se torne 
num dos elementos-chave dos programas de assistência e serviços a pessoas traficadas na Europa. 
 
Aceda ao Manual. 
 

 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care
http://lastradainternational.org/lsidocs/3066-COM_.ACT_Orienta%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20representa%C3%A7%C3%A3o%20de%20pessoas%20traficadas%20em%20pedidos%20de%20indemniza%C3%A7%C3%A3o.pdf
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OTSH participa no Seminário do Projecto Preconceito Zero - Trilhos 
de Igualdade 

Publicada em 26-06-2014 

 
A convite da Saúde em Português, o OTSH apresentou ontem, dia 25, em Coimbra, a comunicação "A Dimensão 
do Género no TSH", no âmbito do Seminário Final do projeto "Preconceito Zero - Trilhos de Igualdade". 
 

 

Segundo Colóquio do Ciclo de Conferências dedicado ao Crime 
Organizado e Tráfico de Pessoas 

Publicada em 24-06-2014 

 
Irá realizar-se no próximo dia 26 de junho, quinta-feira, o segundo colóquio do Ciclo de Conferências dedicado ao 
Crime Organizado e Tráfico de Pessoas, a ter lugar no Instituto Bissaya Barreto em Coimbra.  
 

 

Ação de sensibilização TSH - Exército de Salvação em Lisboa 

Publicada em 19-06-2014 

 
A convite do Exército de Salvação, em Lisboa, o OTSH deu hoje uma ação de sensibilização sobre TSH no Centro 
de Acolhimento Temporário para Sem Abrigo. 
 

 

OTSH participou no Seminário “Tráfico de Seres Humanos: 
Desafios Atuais” 

Publicada em 13-06-2014 

 
Hoje, dia 13 de junho, em Braga e a convite da Delegação da Cruz Vermelha, o OTSH apresentou uma 
comunicação no Painel "Fenómeno do Tráfico de Seres Humanos em Portugal", no Seminário “Tráfico de Seres 
Humanos: Desafios Atuais”, enquadrado no projeto da Cruz Vermelha "(Anti)Corpos". 
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Seminário "Retorno Voluntário e Reintegração: Tendências, 
Perspectivas e Desafios" 

Publicada em 12-06-2014 

 
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) organiza no próximo dia 27 de junho o seminário "Retorno 
Voluntário e Reintegração: Tendências, Perspectivas e Desafios", a realizar-se nas instalações da representação 
da Comissão Europeia em Lisboa. O evento terá como objetivo apresentar e discutir as tendências e os desafios 
do retorno voluntário assistido evidenciando pontos de contacto com fluxos de retorno que caracterizaram 
Portugal nos últimos anos. 
 

 

OIT aprova Protocolo sobre formas modernas de escravatura 

Publicada em 11-06-2014 

 
OIT aprovou hoje, 11 de junho (Genebra), em Conferência, um novo Protocolo que visa a melhoria de medidas de 
prevenção, proteção e compensação com vista à eliminação das formas modernas de escravatura. Para saber 
mais, clique aqui. 
 

 

TSH - Ciclo de Cinema “Cativeiros”, Braga 

Publicada em 09-06-2014 

 
No âmbito do Projeto Mãos (re)Forçadas (OIKOS), será dinamizado entre 11 de junho e 9 de julho de 2014, nas 
instalações do Estaleiro Cultural Velha-a-Branca, em Braga, um ciclo de cinema intitulado “Cativeiros”, 
especialmente dedicado aos temas da Exploração e do Tráfico de Pessoas. Integrando 5 filmes, que se exibem ao 
longo de 5 semanas, a cada noite de quarta, este ciclo toca diversas temáticas associadas às questões do tráfico 
de pessoas e da exploração e abuso de vulnerabilidade que lhes são inerentes. 
 

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_246549/lang--en/index.htm
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XXVII Cimeira Luso-Espanhola 

Publicada em 04-06-2014 

 
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da participação hoje, dia 04 de junho, do Ministro da Administração 
Interna na XXVII Cimeira Luso-Espanhola, durante a qual se reuniu com o seu homologo espanhol para debater, 
entre outros assuntos, a cooperação em matéria de segurança interna. Uma das dimensões foi a criminalidade 
organizada. 
 

 

Jornadas "Tráfico de seres humanos: a nova escravatura" 

Publicada em 02-06-2014 

 
O OTSH participou hoje, dia 02 de junho, como orador nas Jornadas "Tráfico de seres humanos: a nova 
escravatura". Esta iniciativa foi organizada pela Comissão de Apoio à Vítima de Tráfico e contou essencialmente 
com a presença de representantes de ordens religiosas. 
 

 

Seminário "Tráfico de Seres Humanos" e lançamento da campanha 
"RESERVADO" 

Publicada em 30-05-2014 

 
O OTSH participou hoje na Mesa de Abertura e no Iº Painel do Seminário "Tráfico de Seres Humanos", promovido 
pela APF | Delegação de Lisboa.  
O Seminário marcou ainda o lançamento da campanha de sensibilização "RESERVADO". Veja e divulgue a 
campanha aqui. 
 

 

Tertúlia TSH na Faculdade de Direito de Lisboa 

Publicada em 29-05-2014 

 
OTSH participou ontem, ao final do dia, numa Tertúlia sobre TSH na Faculdade de Direito de Lisboa, promovida 
pelos núcleos de estudantes africanos, da Faculdade de Letras e de Direito. Um dos tópicos foi a realidade em 
países africanos. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zpHJKDCd0ps
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Segundo Exame Periódico Universal (UPR) de Portugal 

Publicada em 29-05-2014 

 
Neste exame foi analisada a totalidade da situação de direitos humanos (nomeadamente o TSH) em Portugal. Na 
delegação nacional ao referido Exame, esteve presente o MAI via a DGAI.  No referido exame intervieram 75 
Estados membros das Nações Unidas.  
No início de 2014, Portugal apresentou o seu relatório sobre a sua situação de direitos humanos no nosso país, 
trabalho que resultou de meses de coordenação interministerial, abrangendo todos os Ministérios, entre os quais 
o MAI, e múltiplos Organismos da administração pública, bem como a audição da sociedade civil. 
O relatório preliminar sobre o Exame de Portugal realizado em 30 de abril passado foi aprovado no dia 2 de maio, 
sendo que o relatório final deverá ser aprovado pela 27.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, que terá lugar 
em setembro deste ano. 
 

 

Seminário “Novos Desafios do Tráfico Humano: Exploração na 
Mendicidade e Coação para a prática de Delitos – Reconhecer e 
Intervir” 

Publicada em 27-05-2014 

 
Divulga-se Seminário "Novos Desafios do Tráfico Humano: Exploração na Mendicidade e Coação para a prática de 
Delitos – Reconhecer e Intervir”, organizado pelo OIKOS, a ocorrer no próximo dia 05 de junho, em Braga. 
 

 

Seminário sobre TSH | Fundação Gulbenkian | 30 maio 

Publicada em 19-05-2014 

 
Divulga-se Seminário sobre TSH, organizado pela Associação para o Planeamento da Família, a ocorrer no 
próximo dia 30 de maio, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa. 
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Governo francês aprova primeiro plano de luta contra o tráfico de 
seres humanos 

Publicada em 16-05-2014 

 
Governo francês aprovou, esta 4ªfeira, o primeiro Plano Nacional contra o TSH para o período 2014-2016. O 
documento compreende 23 medidas, em torno de três grandes prioridades: 1. Identificar e acompanhar as 
vítimas; 2. Perseguir e desmantelar as redes de tráfico; e, 3. Implementar uma verdadeira política pública nesta 
matéria. 
 

 

Acordo de Cooperação entre Portugal e a Bulgária no domínio do 
Combate à Criminalidade 

Publicada em 14-05-2014 

 
Divulga-se Resolução da Assembleia da República n.º 40/2014 que aprova o Acordo de Cooperação entre a 
República Portuguesa e a República da Bulgária no Domínio do Combate à Criminalidade, assinado em Sófia, em 
28 de janeiro de 2011 e que no seu âmbito, entre outras dimensões, contempla o tráfico de pessoas, exploração da 
prostituição por terceiros e exploração sexual de menores. 
 
Aceda à Resolução. 
 

 

Detenções no Porto e Cascais por tráfico de menores e tráfico para 
f ins de exploração sexual 

Publicada em 12-05-2014 

 
O SEF deteve um cidadão estrangeiro, no aeroporto do Porto, por fortes indícios de tráfico de menores. A 
detenção ocorreu no âmbito do controlo de fronteira realizado à chegada a território nacional aos passageiros de 
um voo proveniente de Luanda. Os menores, de 4, 12 e 13 anos de idade, eram portadores de documentos de 
identificação alheios e falsificados, sendo acompanhados pelo suspeito com o qual não terão qualquer relação 
familiar.  
A PJ/Unidade Nacional de Contra Terrorismo, em articulação com o MP de Cascais, deteve um homem e duas 
mulheres que integravam um grupo que, pelo menos desde maio de 2010, em diversas áreas do Concelho de 
Cascais, explorava a prática da prostituição. Saiba mais sobre a ocorrência do SEF e da PJ. 
 

 

https://dre.pt/application/conteudo/25344764
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APAV lança Manifesto Victim Support Europe 

Publicada em 12-05-2014 

 
Divulga-se "Manifesto Victim Support Europe" elaborado pelo Victim Support Europe (rede europeia que reúne 34 
organizações de apoio à vítima de 25 países europeus, de que a APAV é membro fundador e detém atualmente a 
vice presidência). O Manifesto contém 10 Desafios – 10 Objetivos, relativos à Diretiva europeia que estabelece 
normas mínimas relativas aos direitos, apoio e à proteção das vítimas de criminalidade.  
Aceda ao Manifesto. 
 

 

Relatório Anual Tráfico de Seres Humanos 2013 

Publicada em 09-05-2014 

 
Encontra-se disponível na área Recursos do Portal do OTSH. 
 

 

Reunião de Relatores Nacionais e Mecanismos Equivalentes - 
Bruxelas, 06 e 07 d e maio 

Publicada em 08-05-2014 

 
Sob os auspícios da Presidência Grega da UE, entre os dias 06 e 07 de maio, o OTSH participou, e em conjunto 
com o Relator Nacional para o Tráfico de Seres Humanos, em mais uma reunião dos Relatores Nacionais e 
Mecanismos Equivalentes, em Bruxelas. Entre vários pontos, foi discutido a importância da cooperação com o 
setor privado, a utilização da Internet como meio de recrutamento de tráfico (que contou com uma apresentação 
da Unidade de Cibercriminalidade grega). A CE voltou a destacar a importância dos Estados-Membros 
continuarem a promover medidas para reduzir a procura dos serviços de tráfico, tal como consta da Diretiva 
36/2011. No segundo dia, os representantes dos Estados-Membros reuniram-se com todos os elementos da 
Plataforma das organizações da sociedade civil, para troca de práticas e estreitar de redes colaborativas (artigo 
19.º da Diretiva 36/2011). 
 

 

http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/Manifesto-VSE-PT.pdf
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Aprovação da Lei n.º 26/2014 que procede à primeira alteração à Lei 
n.º 27/2008, de 30 de junho, que estabelece as condições e 
procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e os 
estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de proteção 
subsidiária 

Publicada em 05-05-2014 

 
Foi publicado hoje, dia 05 de maio, em Diário da República a Lei n.º 26/2014 que procede à primeira alteração à 
Lei n.º 27/2008, de 30 de junho, que estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou proteção 
subsidiária e os estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária, transpondo as Diretivas 
n.ºs 2011/95/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, 2013/32/UE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de junho, e 2013/33/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho. O tráfico de 
pessoas é mencionado no Artigo 2.º considerando ag) “Requerente com necessidades de acolhimento Especiais” 
e Artigo 78.º, considerando g) "aspetos ligados à segurança e proteção". 
 
Aceda aqui. 
 

 

OTSH: Palestra sobre TSH no Curso de Promoção a Oficial Superior 
2013/2014 

Publicada em 30-04-2014 

 
O OTSH foi novamente convidado para dar hoje, dia 30 de abril, uma palestra sobre tráfico de seres humanos aos 
oficiais da GNR que frequentam o Curso de Promoção a Oficiais. O convite surge pelo Tenente-General Diretor do 
Instituto de Estudos Superiores Militares. Estiveram presentes 37 elementos da GNR. 
 

 

Tribunal de Vila Nova de Famalicão condena três pessoas pelos 
crimes de tráfico de pessoas e de branqueamento de capitais 

Publicada em 30-04-2014 

 
Notícia publicada no site do SEF dá conta da condenação, pelo Tribunal de Vila Nova de Famalicão, de três 
pessoas pelos crimes de tráfico de pessoas e de branqueamento de capitais com penas de doze, oito e seis anos de 
prisão efetiva. Este foi o desfecho de uma investigação levada a cabo pelo SEF que levou 15 arguidos a julgamento 
perante o Coletivo de Juízes de Vila Nova de Famalicão. 
 

 

https://dre.pt/application/conteudo/25343767
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Seminário-Debate: As Vítimas de Crime na Agenda Europeia | 6 
maio 

Publicada em 28-04-2014 

 
A APAV promove no próximo dia 06 de maio o Seminário-Debate "As Vítimas de Crime na Agenda Europeia". A 
entrada é gratuita, mas limitada à lotação da sala, mediante inscrição prévia. Aceda ao Programa. 
 

 

Seminário “Dar Voz ao Silêncio" - 14 de maio 

Publicada em 21-04-2014 

 
O Projeto “Falar Claramente Sobre Violência de Género” , termina no dia 14 de Maio com o seminário “Dar Voz ao 
Silêncio”. Neste seminário serão divulgados os resultados de um ano e meio de  intervenção e será feita a 
apresentação pública do Filme “Caçadores de Anjos”, uma produção da Escola de Mulheres, realização de Isabel 
Medina. 
 

 

Parlamento Europeu clarif ica direitos dos trabalhadores 
destacados noutro país da UE 

Publicada em 17-04-2014 

 
Notícia no site do Parlamento Europeu dá conta da aprovação, no passado dia 16 de abril, pelos eurodeputados de 
regras para salvaguardar os direitos dos trabalhadores destacados noutro país da UE e prevenir o dumping social. 
O texto clarifica o conceito de destacamento para evitar que empresas fictícias o utilizem para contornar a lei e 
prevê medidas de controlo para assegurar o cumprimento das regras. Anualmente, cerca de 1 milhão de cidadãos 
da UE são destacados para trabalhar temporariamente noutro Estado-Membro. Em 2011, mais de 50 mil eram 
originários de Portugal. Para saber mais, clique aqui. 
 

 

http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/Programa_6maio2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140411IPR43465/html/PE-clarifica-direitos-dos-trabalhadores-destacados-noutro-país-da-UE
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OTSH participa no Seminário Internacional "Countering Trafficking 
in Human Beings: Towards a more Comprehensive Approach – 
Directive 2011/36/EU, The EU Strategy and other EU-wide judicial 
instruments" 

Publicada em 07-04-2014 

 
A convite da Academy of European Law (ERA), o OTSH apresentou hoje, dia 07 de abril, a comunicação "A 
importância da Recolha, Análise e Disseminação de informação sobre Tráfico de Seres Humanos: A experiência do 
Observatório do Tráfico de Seres Humanos”, no Seminário Internacional "Countering Trafficking in Human 
Beings: Towards a more Comprehensive Approach – Directive 2011/36/EU, The EU Strategy and other EU-wide 
judicial instruments", promovido pelo ERA em cooperação com o CEJ e a APAV. 
 

 

Adoção da Diretiva “Trabalhadores Sazonais” da EU - Diretiva 
2014/36/EU de 26 de fevereiro de 2014, relativa às condições de 
entrada e permanência de nacionais de países terceiros para efeitos 
de trabalho sazonal 

Publicada em 02-04-2014 

 
Notícia DGAI dá conta da publicação no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) da Diretiva 2014/36/UE, 26 de 
fevereiro de 2014, que estabelece um procedimento acelerado para a admissão de trabalhadores sazonais de 
países terceiros, com base numa definição e critérios comuns, em especial, a existência de um contrato de 
trabalho/oferta de emprego vinculativa, que especifique um salário.  A diretiva visa dar resposta às flutuações 
sazonais da economia bem como contribuir para impedir que os trabalhadores sazonais de países terceiros sejam 
explorados e sujeitos a más condições de trabalho, para combater a imigração ilegal e para o desenvolvimento 
dos países terceiros. Trata-se da primeira diretiva comunitária relativa a trabalhadores pouco qualificados. 
 

 

Estudo nacional "Diagnóstico da população imigrante em Portugal: 
desafios e potencialidades" 

Publicada em 31-03-2014 

 
Divulga-se estudo do ACIDI intitulado "Diagnóstico da população imigrante em Portugal: desafios e 
potencialidades". 
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Comunicação "Tráfico de Seres Humanos - violência contra as 
mulheres e violação dos direitos humanos" 

Publicada em 28-03-2014 

 
Divulga-se a 58th Session of the Commission on the Status of Women - Side Event on Trafficking – Council of 
Europe and Mission of Austria, sobre Tráfico de Seres Humanos - violência contra as mulheres e violação dos 
direitos humanos. 
 

 

Edição Migração forçada e voluntária das mulheres 

Publicada em 28-03-2014 

 
Divulga-se número do E-jornal “Diversities” dedicado à migração forçada e voluntária das mulheres. Aceda aqui. 
 

 

Consulta sobre Migração e Desenvolvimento na Agenda Pós 2015 

Publicada em 27-03-2014 

 
O OTSH participou hoje no encontro "Consulta sobre Migração e Desenvolvimento na Agenda Pós 2015" relativa 
ao delinear de propostas para os próximos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). A reunião foi 
promovida pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua (MNE),  OIM/Portugal e P&D Factor (Associação 
Para A Cooperação Sobre População e Desenvolvimento). 
 

 

Comissão Europeia abre candidaturas para organizações da 
sociedade civil 

Publicada em 26-03-2014 

 
A Comissão Europeia abriu período de candidatura (até 15 de maio) para as organizações da sociedade civil que 
ainda não integrem mas estejam interessadas em participar na "EU Civil Society e-Platform against Trafficking in 
Human Beings". 
 

 

http://www.otsh.mai.gov.pt/Noticias/Pages/Edição-Migração-forçada-e-voluntária-das-mulheres.aspx
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Novo estudo UNHCR e Conselho da Europa sobre menores 

Publicada em 26-03-2014 

 
Divulga-se novo estudo da UNHCR e do Conselho da Europa intitulado "Unaccompanied and Separated Asylum-
seeking and Refugee Children Turning Eighteen: What to Celebrate?". Para aceder, clique aqui. 
 

 

Livro "Compreender os Direitos Humanos" - Manual de Educação 
para os Direitos Humanos 

Publicada em 25-03-2014 

 
Divulga-se a primeira edição em língua portuguesa do Manual de Educação para os Direitos Humanos 
“Compreender os Direitos Humanos”, da Ius Gentium Conimbrigae/Centro de Direitos Humanos com o apoio da 
CPLP. 
 

 

Workshop "(In)formar para intervir. O tratamento noticioso do 
tráfico de seres humanos" 

Publicada em 25-03-2014 

 
O Projeto "(Anti)Corpos", da Cruz Vermelha de Braga vai realizar no próximo dia 10 de abril, entre as 14h30m e as 
16h30m, na livraria Centésima Página o workshop "(In)formar para intervir. O tratamento noticioso do tráfico de 
seres humanos". A inscrição é gratuita, devendo ser enviada para o e-mail do projeto 
dbraga.anticorpos@cruzvermelha.org.pt. 
 
O programa é:  
 14h30m  

Sessão de Abertura/ Apresentação do Projeto 
Armando Osório, Presidente da Delegação da CVP de Braga  
Sónia Diz, Coordenadora do Projeto (Anti)Corpos  

14h40m 
Como incorporar um olhar mais inclusivo na informação noticiosa  
Carla Cerqueira - Investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (Univ. do Minho) 
Vítimas de TSH - O Impacto da notícia na vítima: mais valias e constrangimentos. 
Rita Moreira - Colaboradora da Associação para o Planeamento da Família do Norte e coordenadora da Equipa 
Multidisciplinar do Norte de Assistência a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos 

15h40m 
Comentário final por Ana Jorge, colaboradora do Projeto (Anti)Corpos 
Debate 
Networking coffe-break 

 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/2014_UNHCR_and_Council_of_Europe_Report_Transition_Adulthood.pdf
mailto:dbraga.anticorpos@cruzvermelha.org.pt
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Sessão de lançamento de publicações sobre Direitos das Crianças 

Publicada em 24-03-2014 

 
Divulga-se o convite do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social para a sessão de lançamento das publicações “Promover a compreensão entre Crianças e Jovens 
do PFPC - Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à instituição de um 
Procedimento de Comunicação” das Nações Unidas e da “Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das 
Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais (Convenção de Lanzarote)”, em língua portuguesa.  
A cerimónia irá realizar-se no dia 2 de abril de 2014, pelas 10.30, na Sala do Senado da Assembleia da República. 
Morada: Assembleia da República - Sala do Senado, 1249-068 Lisboa. Confirmação até dia 28 de março para 
ana.paula@gep.msess.gov.pt  
 

 

Arguidos por tráfico de seres humanos julgados em Tribunal de Beja 

Publicada em 21-03-2014 

 
Dez indivíduos de nacionalidade romena estão a ser julgados no Tribunal de Beja pelos crimes de tráfico, 
exploração de seres humanos e extorsão. Quatro dos indivíduos estão em prisão preventiva e seis em liberdade. 
Os arguidos têm idades compreendidas entre os 28 e os 60 anos.  
Os indivíduos que foram constituídos arguidos devido ao contrato de 22 trabalhadores para a apanha da azeitona 
em Beja estão a ser julgados no Tribunal de Beja.  
Os 22 imigrantes queixaram-se à PSP de Beja das condições em que eram mantidos. 
Os trabalhadores recebiam apenas 5 euros por dia dos 30 prometidos e viviam em condições desumanas, 
chegando mesmo a passar fome. A Cáritas de Beja foi chamada apoiar os imigrantes que entretanto já deixaram o 
país. 
 

 

Jornadas Tráfico Humano - A Nova Escravatura 

Publicada em 18-03-2014 

 
Entre os dias 27 e 29 de abril irá realizar-se as jornadas "Tráfico Humano: a nova escravatura", organizado pela 
Comissão de Apoio às Vítimas de Tráfico (CAVITP). 
Para informações sobre a inscrição contacte cavitp.cirp@gmail.com  
 

 

mailto:ana.paula@gep.msess.gov.pt
mailto:cavitp.cirp@gmail.com
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Exposição Mãos (Es)Forçadas em digressão no distrito de Braga 

Publicada em 18-03-2014 

 
A exposição itinerante Mãos (Es)Forçadas, que foi concebida pela OIKOS em 2004, no âmbito de uma intervenção 
que alertava para as novas formas de escravatura, ganha agora nova vida através do Projeto Mãos (Re)Forçadas: 
Contra o Tráfico de Seres Humanos e a Exploração Laboral, que se desenvolve a partir da delegação Norte da 
organização. Depois de ter passado pela Escola Secundária de Barcelos e pela Biblioteca Municipal do mesmo 
concelho, a Mãos (Es)Forçadas está agora nas instalações da Escola Secundária de Caldas das Taipas (de 17 de 
Março a 3 de Abril). Após esta estadia, seguirá para o Theatro Club da Póvoa de Lanhoso (de 4 a 23 de abril) e daí 
para a Escola Secundária D. Sancho I (de 24 de Abril a 2 de Maio).  
Em alguns destes locais, a exibição será acompanhada de sessões de sensibilização sobre a temática do tráfico 
humano. 
Estão ainda a ser agendadas outras apresentações, nos concelhos de Vila Nova de Famalicão e Braga. 
 

 

Projeto “TSH – Prova que não cais nesta rede!” - Questionário 
online 

Publicada em 12-03-2014 

 
No âmbito do projeto “TSH – Prova que não cais nesta rede!”, o grupo de investigadores da InComunidade lançou 
um questionário online cujo principal objetivo é compreender as perceções sobre o fenómeno do tráfico de seres 
humanos. As informações fornecidas são anónimas e confidenciais e apenas serão utilizadas para fins de 
investigação científica. 
 

 

SEF desmantela esquema de falsif icação de documentos, auxílio à 
imigração ilegal e tráfico de pessoas 

Publicada em 11-03-2014 

 
O SEF deteve, na região de Lisboa, quatro indivíduos por indícios da prática dos crimes de falsificação de 
documentos, auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas. A investigação iniciou-se a partir de uma ocorrência 
na Conservatória do Registo Civil da Amadora, onde se detetou que um indivíduo estrangeiro, na posse de 
documentos falsos, tentou obter documentos portugueses para dois supostos filhos menores. 
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Tráfico de Seres Humanos - Campanha global 

Publicada em 11-03-2014 

 
Divulga-se a primeira edição em língua portuguesa do Manual de Educação para os Direitos Humanos 
“Compreender os Direitos Humanos”, da Ius Gentium Conimbrigae/Centro de Direitos Humanos com o apoio da 
CPLP.  
  
Para aceder clique aqui. 
 

 

Conselho de Ministros aprova o Conceito Estratégico da 
Cooperação Portuguesa 2014-2020 

Publicada em 10-03-2014 

 
Divulga-se a Resolução do Conselho de Ministros de dia 07 de março, na qual foi aprovado o Conceito Estratégico 
da Cooperação Portuguesa para o período 2014-2020. Neste documento orientador, que traça os eixos da política 
de cooperação para o desenvolvimento, surge o TSH como uma das áreas.  
  
Aceda aqui. 
 

 

Fernando Alexandre participou na celebração de uma Parceria para 
a Mobilidade entre a União Europeia e a Tunísia 

Publicada em 05-03-2014 

 
Notícia publicada no site da DGAI dá conta da participação, à margem do Conselho de Justiça e Assuntos Internos 
(JAI) da União Europeia que decorreu em Bruxelas no dia 3 de março, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Administração Interna na celebração da segunda Parceria para a Mobilidade assinada entre a União Europeia e 
um Estado do Norte de África, a Tunísia.  
  
Para ler notícia clique aqui.  
Para saber mais sobre a Abordagem Global das Migrações, clique aqui. 
 

 

http://www.bearesponsibletraveller.org/
https://dre.pt/application/conteudo/572415
http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT530c713cb4ee9
http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=102&mid=105&sid=105&ssid=113
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FRA lança estudo sobre violência contra as mulheres na Europa 

Publicada em 05-03-2014 

 
A Fundamental Rights Agency lança hoje, dia 5 de março, um estudo sobre violência contra as mulheres na 
Europa.  
 
Para aceder, clique aqui. 
 

 

Organização Mundial do Turismo aborda o TSH de menores para 
exploração sexual 

Publicada em 04-03-2014 

 
No passado dia 26 de fevereiro, o recém-criado Comité de Ética da Organização Mundial do Turismo (agência das 
Nações Unidas) estabeleceu como prioridade a proteção das crianças contra todas as formas de exploração, 
nomeadamente a sexual. 
 

 

Criminalização dos clientes da prostituição 

Publicada em 04-03-2014 

 
No passado dia 26 de fevereiro, o Parlamento Europeu defendeu a criminalização dos clientes da prostituição. 
Segundo o Parlamento Europeu, "a forma mais eficaz para combater o tráfico de mulheres e raparigas menores 
para exploração sexual e promover a igualdade dos géneros é o modelo aplicado na Suécia, Islândia e Noruega (o 
chamado modelo nórdico)", atualmente a ser analisado em vários países europeus, onde é a compra de serviços 
sexuais que constitui um ato criminoso e não os serviços prestados pelas pessoas que se prostituem.  
  
Para saber mais, clique aqui. 
 

 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140221IPR36644/html/Parlamento-Europeu-defende-criminalização-dos-clientes-da-prostituição
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2ª edição do concurso Art&Género 

Publicada em 04-03-2014 

 
Divulga-se a 2ª edição do concurso Art&Género que tem como objetivo principal a elaboração de trabalhos 
artísticos/criativos enquanto forma de expressão e sensibilização para questões sociais e humanas, mostrando e 
divulgando novos talentos à comunidade. Os temas do concurso são: “Igualdade de Género”, “Violência de 
Género” e “Tráfico de Seres Humanos”.  
  
Para aceder ao regulamento, clique aqui. 
 

 

Prémio Calouste Gulbenkian 2014 

Publicada em 03-03-2014 

 
Encontra-se aberto o prazo de submissão de nomeações para o Prémio Calouste Gulbenkian 2014. No valor de 
250 mil euros, o Prémio é atribuído anualmente a uma instituição ou a uma pessoa, portuguesa ou estrangeira, 
que se tenha distinguido internacionalmente na defesa dos valores essenciais da condição humana.  
  
Para saber mais, clique aqui. 
 

 

Seminário do projeto europeu Improving Monitoring and 
Protection Systems against Child Trafficking and Exploitation 

Publicada em 27-02-2014 

 
OTSH participou hoje, a convite do CESIS (parceiro nacional), no seminário do projeto europeu "Improving 
Monitoring and Protection Systems against Child Trafficking and Exploitation". A participação do OTSH teve 
como objetivo comentar o relatório transnacional do referido projeto.  
  
Para saber mais sobre o projeto e aceder aos relatórios, clique aqui. 
 

 

http://www.ane.pt/pdf/news/117.pdf
http://www.prize.gulbenkian.pt/
http://www.impact-eu.org/
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Ações operacionais de combate ao TSH em Aveiro 

Publicada em 25-02-2014 

 
O SEF realizou, na última semana, diversas ações operacionais com o intuito de combater a imigração ilegal e o 
tráfico de seres humanos e dissuadir a exploração de trabalhadores imigrantes em situação ilegal, no distrito de 
Aveiro. 
 

 

Encontro bilateral entre os Ministros da Administração Interna de 
Portugal e do Interior de França 

Publicada em 21-02-2014 

 
O Ministro da Administração Interna, de Portugal, Miguel Macedo, e o Ministro do Interior de França, Manuel 
Valls, reuniram, no dia 20 de fevereiro de 2014, em Paris, à margem da IIª Reunião de Ministros do Interior do G4 
(integrado por Portugal, Espanha, França e Marrocos) tendo efetuado um balanço muito positivo da cooperação 
operacional desenvolvida entre as Forças e os Serviços de Segurança e de Proteção Civil de ambos os países. No 
decurso do encontro, os Ministros abordaram, também, alguns dos mais relevantes temas no contexto da 
cooperação desenvolvida ao nível da União Europeia, com particular destaque para a reflexão, em curso, sobre o 
futuro no domínio da Justiça e Assuntos Internos/JAI – Espaço de Liberdade e Segurança da UE – no período pós-
Programa de Estocolmo, nomeadamente a luta contra a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos.  
  
Para saber mais, clique aqui. 
 

 

Formação de agentes qualif icados/as que atuem no domínio da 
Prevenção, Sensibilização e Combate ao Tráfico de seres Humanos 
e no Apoio às suas Vítimas 

Publicada em 18-02-2014 

 
Encontra-se aberto o período de inscrição para a Formação de agentes qualificados/as que atuem no domínio da 
Prevenção, Sensibilização e Combate ao Tráfico de seres Humanos e no Apoio às suas Vítimas (30h) a decorrer 
entre 21/02/2014 e 21/03/2014. Estas ações de formação são gratuitas e surgem no âmbito da candidatura 
efetuada ao POPH (Programa Operacional Potencial Humano), medida 9.7.4, Projetos de Formação para Públicos 
Estratégicos, pela empresa Euroconsult, na qual a Câmara Municipal de Loures se apresenta uma vez mais como a 
entidade parceira de referência ao nível da referida candidatura.  
 

http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&ssid=000&cid=CNT5307343aeeb9f


 

OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos | Notícias do Portal – 2014 Página 28 de 28 
 

 

Livro "Tráfico de Pessoas: Uma abordagem para os Direitos 
Humanos" 

Publicada em 14-02-2014 

 
Divulga-se publicação da Secretaria Nacional de Justiça (Ministério da Justiça brasileiro) intitulada "Tráfico de 
Pessoas: Uma abordagem para os Direitos Humanos".  
 
Para aceder clique aqui. 
 

 

 

http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pdf

