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OTSH na Rede Nacional das Migrações 

Publicada em 23-12-2015 

 
A convite do SEF o OTSH aderiu à Rede Nacional das Migrações cujo trabalho incide nos domínios da imigração e 
asilo. 
 
O SEF é o Ponto Focal nacional da Rede Europeia que tem como principal objetivo a recolha, análise e prestação 
de informação objetiva, fiável e comparável em imigração e asilo, com vista ao apoio à elaboração de políticas 
europeias de imigração e asilo. 
 
Para saber mais visite http://rem.sef.pt  
 

 

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna lidera 
consórcio para a implementação de uma Agenda Comum para a 
Migração e Mobilidade entre a União Europeia e o Brasil 

Publicada em 22-12-2015 

 
A SGMAI lidera consórcio para a implementação de uma Agenda Comum para a Migração e Mobilidade entre a 
UE e o Brasil, que engloba os 4 pilares prioritários entre os quais o prevenir e combater a migração irregular e o 
TSH. 
 

 

OTSH participa no IIIº Congresso de Criminologia 

Publicada em 18-12-2015 

 
Em representação de S.ª Ex.ª a Ministra da Administração Interna, o OTSH participou na Sessão de Encerramento 
do IIIº Congresso de Criminologia, sob o tema "Do Tráfico de Seres Humanos ao Terrorismo" (Porto, 14 de 
dezembro). 
 
Para aceder ao Programa do Congresso visite: http://apcriminologia.com/  
 

 

http://rem.sef.pt/
http://apcriminologia.com/
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Candidaturas para Ações a nível do Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 18-12-2015 

 
Encontra-se aberto o período de candidaturas para ações na área do tráfico de seres humanos (até ao dia 16 de 
fevereiro de 2016), no âmbito do Fundo AMIF. 
Esta iniciativa da União Europeia é suportada financeiramente pelo Fundo para o Asilo, Migração e Integração 
(AMIF). Para saber mais visite https://www.cig.gov.pt/2015/12/4927  
 

 

OTSH participa em Seminário Internacional sobre Migrações e 
Direitos Humanos 

Publicada em 12-12-2015 

 
Em representação de S.ª Ex.ª a Ministra da Administração Interna, o OTSH participou nos dias 11 e 12, na 
Conferência Internacional Sobre Migrações e Direitos Humanos, promovida pelo Observatório dos Direitos 
Humanos da Universidade Portucalense. 
 

Para saber mais visite http://www.observatoriodireitoshumanos.net  
 

 

OTSH participa em Encontro no âmbito do Processo de Rabat 

Publicada em 04-12-2015 

 
A convite do SEF, o OTSH participou hoje no Encontro Temático sobre TSH e Auxílio à Imigração Ilegal no âmbito 
do Processo de Rabat / Diálogo Euro-Africano sobre Migração e Desenvolvimento (Porto). 
 
O Encontro visou a discussão sobre ações concretas contra a imigração ilegal organizada e o tráfico de seres 
humanos, nomeadamente projetos para o norte de África, África central e ocidental, bem como para a União 
Europeia.  
  
Para saber mais consulte: 
http://processusderabat.net/web  
 

 

https://www.cig.gov.pt/2015/12/4927
http://www.observatoriodireitoshumanos.net/
http://processusderabat.net/web
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OTSH participa no Seminário “Fundamental Rights in Europe” 

Publicada em 03-12-2015 

 
O OTSH participou ontem no Seminário “Fundamental Rights in Europe” promovido pelo CESIS na qualidade de 
parceiro da FRANET da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA). 
 
Os objetivos do seminário foram: 

1. Divulgar os principais resultados do Relatório Anual 2014 da FRA; 
2. Divulgar os relatórios, europeu e nacional, produzidos no contexto do projeto da FRA SELEX – Severe 

Labour Exploitation in the EU. 
 

 

Ação de Formação em TSH na Guiné-Bissau 

Publicada em 30-11-2015 

 
O OTSH, em cooperação com o UNODC e a CPLP, encontra-se a realizar entre hoje e 04 de dezembro, uma Ação 
de Formação de Formadores sobre o Combate ao TSH para Profissionais do Sistema de Justiça Penal na Guiné-
Bissau. 
 
Este curso é baseado no Manual do UNODC e foi cofinanciado pela República Federal da Alemanha e CPLP e 
implementado pelo UNODC e pelo OTSH.  
  
De Portugal foram formadores/as da PJ, SEF, DIAP de Lisboa e Perita associada ao OTSH. Foram ainda convidado 
formadores de São Tomé e Príncipe e da Guiné-Bissau. 
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OTSH participa em Seminário "O Papel das Organizações na 
Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos" 

Publicada em 26-11-2015 

 
O OTSH foi convidado a participar hoje, como orador, no Seminário "O Papel das Organizações na Prevenção e 
Combate ao TSH", promovido pelo Subgrupo dos Direitos Humanos e Práticas Laborais. 
 
Para além do OTSH participaram ainda: 
 
Ana Rodrigues – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI) 
Caixa de Mitos (Carlos Ribeiro) – Coordenação da Rede RSO PT 
Fátima Duarte – Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) 
Susana Luz – Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) 
André Magrinho - Fundação AIP 
Filipa Gouveia – AmBioDiv – Valor Natural. Ambiente, Natureza e Sustentabilidade, Lda 
Lídia Cardoso – Cisco Systems Portugal 
Emília Aguiar - Gelpeixe 
Jorge Duque - IAPMEI 
Cláudia Pedra - NSIS –Network of Strategic and International Studies (a confirmar) 
 

 

Dia Europeu para a Proteção das Crianças Contra a Exploração 
Sexual e o Abuso Sexual – 18 de novembro – Conselho da Europa 

Publicada em 18-11-2015 

 
O CoE decretou o dia 18 de novembro como Dia Europeu para a Proteção das Crianças Contra a Exploração Sexual 
e Abuso Sexual. O MAI, através da Secretaria-Geral no âmbito das Relações Internacionais, da GNR, PSP, SEF e 
do OTSH associou-se e este dia. 
 
Para saber mais visite: 
http://www.sg.mai.gov.pt/Noticias/Paginas/Dia-Europeu-para-a-Proteção-das-Crianças-Contra-a-Exploração-
Sexual-e-o-Abuso-Sexual-–-18-de-novembro-–-Conselho-da-Europa.aspx  
https://www.youtube.com/watch?v=Eo83Gos35Ko  
 

 

http://www.sg.mai.gov.pt/Noticias/Paginas/Dia-Europeu-para-a-Proteção-das-Crianças-Contra-a-Exploração-Sexual-e-o-Abuso-Sexual-–-18-de-novembro-–-Conselho-da-Europa.aspx
http://www.sg.mai.gov.pt/Noticias/Paginas/Dia-Europeu-para-a-Proteção-das-Crianças-Contra-a-Exploração-Sexual-e-o-Abuso-Sexual-–-18-de-novembro-–-Conselho-da-Europa.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Eo83Gos35Ko
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Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Tráfico de Seres Humanos do 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime/UNODC (Viena, 
16-18 de novembro de 2015) 

Publicada em 12-11-2015 

 
Irá realizar-se entre os dias 16 e 18 de novembro uma reunião do Grupo de Trabalho sobre o TSH do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Viena), na qual o OTSH irá apresentar o sistema de monitorização Pan-EU 
MoSy. 
 
A reunião terá vários pontos na agenda, nomeadamente o painel sobre os Mecanismos de Coordenação Nacional 
contra o Tráfico de Seres Humanos que visam facilitar e melhorar a coordenação internacional e a troca de 
informações e de Boas Práticas no combate ao TSH.  
 
Será neste ponto, que o OTSH irá apresentar a referida plataforma que resultou do projeto coordenado pela 
Secretaria-Geral da Administração Interna/OTSH, “Towards a Pan-European System on Trafficking in Human 
Beings”. 
 
A nossa presença contou com o apoio e colaboração da Embaixada de Portugal em Viena/Missão Permanente de 
Portugal junto das Nações Unidas.   
 

 

Palestra na Escola da Guarda 

Publicada em 11-11-2015 

 
A convite da Escola da Guarda, o OTSH proferiu no passado dia 10 de novembro uma Palestra sobre TSH para o 
41º Curso de Investigação Criminal para Guardas. 
 
Entre vários pontos, foram apresentados e discutidos os indicadores de sinalização de vítimas de tráfico de 
pessoas presentes no Sistema de Referenciação Nacional. Estiveram presentes em sala 26 elementos da GNR. 
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OTSH participa em reunião em Bruxelas e em Conferência de Alto 
Nível para assinalar o Dia Europeu de Combate ao TSH 

Publicada em 22-10-2015 

 
OTSH e Relator Nacional participam em reunião do Grupo de Relatores Nacionais e Mecanismos Equivalentes e 
em Conferência de Alto Nível que contou com a presença do Comissário Europeu para a Migração, Assuntos 
Internos e Cidadania (19-20 out., Bruxelas). 
 
Saiba mais sobre a conferência em: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20151020_4_en.htm  
 

 

Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 13-10-2015 

 
Por ocasião do Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, divulga-se a sessão "A Sensibilização 
como forma de prevenção e combate ao Tráfico de Seres Humanos", a ter lugar no dia 16 de outubro, em Lisboa. 
 
Inscreva-se em RSSF – 22 2074370 ou trafico.humano@cig.gov.pt.  
Aceda ao programa em: 
http://www.cig.gov.pt/2015/10/sessao-a-sensibilizacao-como-forma-de-prevencao-e-combate-ao-trafico-de-
seres-humanos-16-out-lisboa/  
 

 

OTSH participa na Conferência da CEPOL 

Publicada em 08-10-2015 

 
OTSH apresentou ontem, dia 07 de outubro, uma comunicação na "2015 CEPOL European Police Research & 
Science Conference - Evidence-based policing: New perspectives of cooperation between practice, education and 
police science". 
 
Saiba mais sobre a conferência em: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20151020_4_en.htm  
 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20151020_4_en.htm
mailto:trafico.humano@cig.gov.pt
http://www.cig.gov.pt/2015/10/sessao-a-sensibilizacao-como-forma-de-prevencao-e-combate-ao-trafico-de-seres-humanos-16-out-lisboa/
http://www.cig.gov.pt/2015/10/sessao-a-sensibilizacao-como-forma-de-prevencao-e-combate-ao-trafico-de-seres-humanos-16-out-lisboa/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20151020_4_en.htm
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Workshop Defenda a reputação da sua organização – Saiba como 
combater o Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 01-10-2015 

 
OTSH participou no workshop "Defenda a reputação da sua organização – Saiba como combater o TSH", 
promovido pela Rede Nacional de Responsabilidade Social, em conjunto com o Sugrupo dos Direitos Humanos e 
Práticas Laborais e C.M. de Loures. 
 
Para além do OTSH estiveram ainda presentes os seguintes representantes: 

 Presidente da C.M. de Loures 

 Presidente da CIG 

 Coordenação da Rede RSOpt 

 Relator Nacional para o TSH (CIG/PCM) 

 ACT 

 Direção-Geral das Atividades Económicas 

 ISEG 
 

 

Políticas e outros documentos sobre TSH a nível europeu 

Publicada em 23-09-2015 

 
Divulga-se atualização das políticas e outros documentos relacionados em matéria de tráfico de pessoas ao nível 
da União Europeia. 
 
Sobre Criminalidade Organizada 

 Agenda Europeia para a Segurança (clique aqui). 

 Relatório do Encontro Estratégico sobre TSH, organizado pelo Eurojust (Haia, abril de 2015) (clique aqui). 

 Documento Estratégico da Europol intitulado "The THB financial business model. Assessing the Current 
State of Knowledge July 2015" (clique aqui) 

 
Sobre Migrações e Imigraçao Irregular 

 Agenda Europeia para as Migrações (clique aqui). 

 Plano de Ação da UE contra o tráfico ilícito de migrantes (clique aqui). 

 Estudo “Identification of Victims of Trafficking in Human Beings in International Protection and Forced 
Return Procedures” (clique aqui). 

 
Sobre Menores 

 Coordenação e cooperação nos sistemas de proteção de menores (clique aqui).  

 Publicação "Guardianship for children deprived of parental care: A handbook to reinforce guardianship 
systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking" (clique aqui).  

 
Sobre a Comunidade Roma 

 Publicação "National Roma integration Strategies: a first step in the implementation of the EU 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Casework/Outcome%20report%20Eurojust%20THB%20meeting%2016-17%20April%202015/Outcome%20report%20Eurojust%20THB%20meeting%2016-17%20April%202015.pdf
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=BF2B0EFE12CF46EDAC88152B565BE247&cap=4%2c3%2c1%2c2%2c8%2c13%2c14%2c15%2c16&pesq=11&var12=1&ctd=on&c4=on&c3=on&c1=on&c2=on&c8=on&c13=on&c14=on&c15=on&c16=on&bo=0&var6=tr%u00e1fico%20de%20seres%20humanos&doc=96021
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/emn-study-identification-victims-trafficking-human-beings-international-protection-and_en
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/coordination-and-cooperation-integrated-child-protection-systems-reflection-paper_en
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship-systems_en
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Framework" (clique aqui).  
 
Sobre Política Externa 

 Novo Plano de Ação em Direitos Humanos e Democracia 2015-2019(clique aqui).  
 
Sobre Igualdade de Género 

 Relatório sobre igualdade de género entre mulheres e homens (clique aqui). 

 Relatório Intercalar sobre a Estratégia para a igualdade entre mulheres e homens (2011-2015) (clique 
aqui). 

 Working Document "Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and 
Women through EU External Relations 2016-2020" (clique aqui). 

 Comunicado do Comissário Avramopoulos ao Plenário do Parlamento Europeu sobre a dimensão de 
género no TSH (clique aqui).  

 
Sobre Responsabilidade Social do 3º Setor 

 TSH e a responsabilidade social e a "UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)" 
(clique aqui). 

 

 

OTSH e EME Lisboa dão formação no Serviço Jesuíta aos 
Refugiados 

Publicada em 11-09-2015 

 
A convite do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), o OTSH e a APF/EME Lisboa ministrou hoje (11 de setembro) 
uma ação de formação aos colaboradores da JRS focado na sinalização de vítimas de TSH. 
 
Durante a formação apresentou-se o sistema de referenciação nacional e os indicadores para cada tipo de tráfico 
e que podem apoiar as entidades e seus profissionais numa sinalização atempada de vítimas.  
 
Esta formação enquadra-se nas atividades da Rede de Proteção e Apoio a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos 
(RAPVT) da qual fazem parte, entre outras, o OTSH, a APF e a JRS. 
 

 

OTSH recebe representante da PJ e da Polícia da Roménia 

Publicada em 10-09-2015 

 
No âmbito do Programa de Intercâmbio do Colégio Europeu de Polícia (CEPOL), o OTSH recebeu hoje (10 de 
setembro) um representante da PJ e da Polícia da Roménia em resposta a convite da Polícia Judiciária. 
 
O encontro teve como tema o tráfico de pessoas e o trabalho realizado pelo OTSH no enquadramento da 
estratégia nacional de prevenção e combate ao TSH. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0226&from=en
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/council-conclusions-action-plan-human-rights-and-democracy-2015-2019_en
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150324_annual_report_2014_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_women_men/131011_mid_term_review_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_women_men/131011_mid_term_review_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/avramopoulos/announcements/speech-commissioner-avramopoulos-plenary-session-european-parliament-trafficking-human-beings_en
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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OTSH participa no CES Summer School 

Publicada em 09-09-2015 

 
OTSH participou hoje (09 de setembro), no CES Summer School/Coimbra, no seminário "Crime e(m) Sociedade: 
Estado de Direito e exceção", tendo realizado uma apresentação no Módulo 3 "Criminalidades: o tráfico de 
pessoas e a violência de género". 
 
Para saber mais sobre esta iniciativa consulte:  
http://www.ces.uc.pt/cessummerschool//index.php?id=11732&id_lingua=1&pag=11734 
 

 

OTSH em Workshop Internacional, Palermo, Itália 

Publicada em 07-09-2015 

 
Entre os dias 08-10 de setembro, o OTSH irá participar, em Palermo, no 3º Workshop Internacional do projecto 
CONNECT sobre o tema “Exchange of good practices in confiscation of proceeds of organized crime”, a convite 
da UMAR. 
 
  
 

 

OTSH apresenta resultados do projeto MoSy na OSCE, Viena 

Publicada em 03-09-2015 

 
No passado dia 01 de setembro, o OTSH apresentou os resultados do projeto europeu MoSy, coordenado pela 
SGMAI-OTSH, na reunião do Comité da Dimensão Humana da OSCE, em Viena. 
 
Este projeto é coordenado pela ONG italiana CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud, do qual a UMAR é a 
representante nacional. 
 
Esta participação contou com o apoio da Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e da Representação Portuguesa junto da OSCE. O objetivo central foi a apresentação da nova base 
de dados e a sua extensão a outros países por forma a constituir-se como um instrumento útil de cooperação para 
a monitorização do crime de tráfico de pessoas. 
 

 

http://www.ces.uc.pt/cessummerschool/index.php?id=11732&id_lingua=1&pag=11734
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Criado apoio para o regresso assistido de vítimas da EU 

Publicada em 12-08-2015 

 
A Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade presidiu à assinatura de Cartas de 
Compromisso da Rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica e de TSH, cuja verba destina-se a apoiar 
o regresso de vítimas oriundas da UE. 
 
Esta medida vem dar resposta a uma necessidade sentida e já identificada pelas principais entidades que 
trabalham no terreno e visa colmatar o regresso em segurança das vítimas que optem pelo regresso aos seus 
países de origem. 
 

 

Nações Unidas coloca migrações e TSH na nova proposta da Agenda 
para o Desenvolvimento Pós-2015 

Publicada em 04-08-2015 

 
No passado dia 02 de agosto foi adotada proposta de nova Agenda para o Desenvolvimento Pós-2015. Segundo a 
OIM, depois de mais de três anos de negociações, a migração foi incorporada na política de desenvolvimento 
global mainstream. 
 
O texto no centro deste acordo histórico, estabelece uma nova agenda de desenvolvimento sustentável e inclui 
um conjunto de 17 Metas de Desenvolvimento Sustentável. Adoptado no passado dia 02 de agosto, em Nova 
Iorque, será aprovado em setembro próximo.  
 
Saiba mais e aceda ao documento em: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/08/transforming-our-world-document-adoption  
 

 

Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas 

Publicada em 30-07-2015 

 
Hoje, 30 de julho, celebra-se o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Este é o segundo ano que a UNODC 
assinala este dia cujo objetivo passa pela sensibilização para este flagelo. Visite http://www.unodc.org/endht  
 
Aceda a algumas declarações em https://www.youtube.com/watch?v=2ophRrKvRBY&feature=youtu.be  
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/08/transforming-our-world-document-adoption
http://www.unodc.org/endht
https://www.youtube.com/watch?v=2ophRrKvRBY&feature=youtu.be
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Relatório TSH 2015 - Departamento de Estado norte-americano 

Publicada em 27-07-2015 

 

Divulga-se o "2015 Trafficking in Persons Report "(TIP Report) do Departamento de Estado Norte-Americano. 
Portugal encontra-se classificado no TIER 1. 

 

 

Aprovação das Leis n.º 71 e nº72 de 2015 

Publicada em 21-07-2015 

 
Aprovação da lei nº71 que estabelece o regime jurídico da emissão e transmissão de decisões sobre medidas de 
proteção a vítimas, e da lei nº72 que define os objetivos, prioridades e orientações de política criminal para o 
biénio de 2015 -2017. 
 
A lei nº71 transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/99/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de dezembro de 2011, relativa à decisão europeia de proteção, estabelecendo o regime jurídico da emissão e 
transmissão entre Portugal e os outros Estados membros da União Europeia de decisões que apliquem medidas 
de proteção, adotadas com o objetivo de proteger uma pessoa contra um ato criminoso de outra pessoa que 
possa colocar em perigo a sua vida, integridade física ou psicológica, dignidade, liberdade pessoal ou integridade 
sexual, permitindo dar continuidade à proteção no espaço da União Europeia na sequência de uma conduta 
criminosa. Para saber mais, clique aqui. 
 
Na lei nº72 e de entre os crimes de prevenção e investigação prioritária encontra-se o Tráfico de Pessoas. Para 
saber mais, clique aqui. 
 

 

Financiamento europeu para projetos sobre tráfico de seres 
humanos 

Publicada em 21-07-2015 

 
A Direção-Geral das Migrações e Assuntos Internos/Comissão Europeia lançou a linha de confinanciamento 
"Actions addressing trafficking in human beings" dirigida a candidaturas de projetos sobre tráfico de seres 
humanos. 
 
Para aceder aos documentos explicativos, condições e prazos de submissão clique aqui. 
 

 

https://dre.pt/application/conteudo/69839458
https://dre.pt/application/file/69840098
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/calls/2015/thbx/index_en.htm
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Seminário Final Tráfico de Seres Humanos e Mendicidade Forçada 

Publicada em 02-07-2015 

 

Realiza-se no próximo dia 14 de julho, o Seminário Final "Tráfico de Seres Humaos e Mendicidade Forçada", no 
âmbito do projeto europeu sobre a mesma temática, implementado em Portugal pela EAPN. 

 

 

OTSH em Mesa Redonda sobre Migração Irregular 

Publicada em 02-07-2015 

 
O OTSH participou hoje na Mesa Redonda "Causas e Sintomas da Migração Irregular - Olhando para além do 
Mediterrâneo", co-organizada pelo SEF, OIM, P&D Factor e Camões - ICL. 
 
Em debate inúmeras questões, nomeadamente a importância das migrações nas agendas de cooperação e 
desenvolvimento. 
 

 

Seminário Internacional "Novos (Velhos?) Desafios no Combate ao 
Tráfico de Seres Humanos" 

Publicada em 24-06-2015 

 
Organizado pelo OTSH e CIG irá decorrer, nos dias 25 e 26 de junho de 2015, em Lisboa, o Seminário Internacional 
«Novos (velhos?) desafios no combate ao Tráfico de Seres Humanos». 
 
Com o apoio da Secretaria-Geral da Administração Interna e Polícia Judiciária,  este seminário materializa duas 
iniciativas numa só: por um lado, a realização de uma conferência internacional sobre tráfico de pessoas e os 
novos desafios que se colocam no âmbito da UE, prevista no III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao 
Tráfico de Seres Humanos (medida 15); e, por outro, a organização de uma conferência final no âmbito do projeto 
europeu «Towards a Pan-European Monitoring System on Trafficking in Human Beings», coordenado pela 
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna MAI/ OTSH. 
 
Procurando potenciar o que seriam iniciativas separadas, a CIG e o OTSH uniram, assim, esforços e objetivos num 
só evento, que será, por certo, da maior relevância para a reflexão sobre o tema proposto. 
 
Para aceder ao Programa e Ficha de Inscrição, clique aqui. 
 

http://www.cig.gov.pt/2015/06/seminario-internacional-novos-velhos-desafios-no-combate-ao-trafico-de-seres-humanos-25-26-jun-lisboa/
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Palestra sobre TSH - Escola da Guarda 

Publicada em 19-06-2015 

 
No passado dia 19 de junho, o OTSH proferiu uma Palestra sobre TSH na Escola da Guarda Nacional Republicana. 
Esta iniciativa, a convite da Escola da Guarda, inscreve-se no 40º Curso de Investigação Criminal para Guardas, 
frequentado por 27 elementos. 
 
Entre várias dimensões abordadas foi apresentado o novo Sistema de Referenciação Nacional e indicadores para 
uma melhor sinalização das vítimas. 
 

 

Colóquio sobre "Tráfico de Seres Humanos e Mendicidade Forçada" 

Publicada em 17-06-2015 

 
No passado dia 17 de junho, o OTSH participou, como moderador, no Colóquio sobre "Tráfico de Seres Humanos e 
Mendicidade Forçada", no Tribunal da Relação do Porto. 
 
Este colóquio integra-se no projeto europeu "Third Sector against Pushed Being", implementado em Portugal 
pela EAPN Portugal / Rede Europeia Anti Pobreza. 
 
Entre vários oradores, estiveram presentes representantes do SEF, da PJ, da APF/Centro de Acolhimento e 
Proteção para Mulheres Vítimas de Tráfico e seus filhos menores, e do DIAP. 
 

 

Reunião do Grupo Informal de Relatores Nacionais e Mecanismos 
Equivalentes 

Publicada em 12-06-2015 

 
Nos dias 9 e 10 de junho, o OTSH e o Relator Nacional para o TSH, participou em mais uma reunião do Grupo de 
Relatores Nacionais e Mecanismos Equivalentes da CE (Bruxelas), onde se discutiu a ligação entre TSH e 
casamentos de conveniência. 
 
Este encontro esteve ainda marcado pela presença de países candidatos à União Europeia, com o objetivo de uma 
troca de experiências e conhecimento no âmbito das estratégias de prevenção e combate ao TSH. 
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Acusação por Auxílio à Imigração Ilegal e Tráfico de Menores 

Publicada em 27-05-2015 

 
Departamento Central de Investigação e Ação Penal dá conta da acusação de 3 arguidos pela prática dos crimes 
de associação de auxílio à imigração ilegal, de tráfico de menores e de uso de documento falsificado. 
 
A atuação dos arguidos consistia na retirada ilegal de menores do continente africano, através da obtenção de 
documentação falsa, assegurando o acompanhamento de menores em viagem, nomeadamente de Angola com 
destino a Países do Espaço Schengen, contando com a logística, disponibilizada, a troco de dinheiro, por uma 
organização criminosa sediada em Luanda. 
 

 

Palestra sobre TSH no Instituto de Estudos Superiores Militares 

Publicada em 26-05-2015 

 
No seguimento de anos transatos, o OTSH foi convidado para proferir uma palestra sobre TSH para o Curso de 
Promoção a Oficial Superior 2014/2015 (GNR) | Instituto de Estudos Superiores Militares (dia 25 de maio). 
 
Estiveram presentes 26 elementos em sala. A palestra teve a duração de 1h40 minutos e entre vários temas foi 
abordada a definição legal e enquadramento político do TSH (a nível internacional, europeu e nacional), uma 
breve revisão estatística (2008-2014), assim como o novo sistema de referenciação nacional. 
 

 

Colóquio sobre "Tráfico de Seres Humanos e Mendicidade Forçada" 

Publicada em 26-05-2015 

 
No próximo dia 17 de junho realiza-se o colóquio "Tráfico de Seres Humanos e Mendicidade Forçada". Dirigido a 
magistrados, esta iniciativa enquadra-se no projeto "The Third Sector against Pushed Begging". O OTSH irá estar 
presente como moderador. 
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Ministros do Interior do Mediterrâneo Ocidental reforçam 
cooperação contra o Terrorismo e Tráfico de Pessoas 

Publicada em 20-05-2015 

 
A Ministra da Administração Interna presidiu à XVI Conferência de Ministros do Mediterrâneo Ocidental, que 
marcou o início da Presidência Portuguesa deste grupo de cooperação reforçada. Um dos temas debatidos foi o 
tráfico de pessoas. 
 
Na Conferência foi adotada a Declaração de Lisboa, que invoca os objetivos fundadores das Conferências dos 
Ministros do Interior, no sentido de contribuir para, em conjunto, enfrentar os desafios e ameaças que apelam a 
respostas mais versáteis e eficazes a questões estratégicas do interesse comum, como a prevenção e o combate 
ao terrorismo; a prevenção e a luta contra o crime organizado e todo o tipo de tráfico a ele associado; a circulação 
de pessoas, a luta contra a migração irregular e o tráfico de seres humanos, de órgãos, de células e de tecidos; a 
cooperação no domínio da proteção civil e da segurança rodoviária; e, bem assim, a cooperação no domínio das 
coletividades locais. 
 

 

Reunião do Projeto Europeu PAN-EU MoSy 

Publicada em 18-05-2015 

 
No âmbito do projeto europeu "Towards a Pan-European Monitoring System on THB" coordenado pela 
SGMAI/OTSH, realizou-se no dia 14 de maio (Bulgária) a última reunião do projeto. 
 
Entre vários pontos, discutiu-se o futuro do projeto assim como estratégias para a adoção da base de dados MoSy 
por outros países europeus ou terceiros. 
 

 

Ação de sensibilização no Instituto Diplomático 

Publicada em 30-04-2015 

 
O OTSH em conjunto com o Relator Nacional para o TSH e representante do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, participou ontem numa ação de sensibilização para diplomatas em posto, no Instituto Diplomático 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
 
A apresentação da representante do MNE centrou-se no quadro normativo internacional e europeu. O Relator 
Nacional abordou o enquadramento legal nacional e a Estratégia Nacional em curso. A apresentação do OTSH, 
mais prática, centrou-se essencialmente nos indicadores de sinalização constantes no novo sistema de 
referenciação nacional. 
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Assinatura do Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa 
e o Reino de Marrocos 

Publicada em 27-04-2015 

 
Assinatura do Acordo de Cooperação entre Portugal e o Reino de Marrocos em Matéria de Segurança Interna, 
através do qual se procurará um reforço da cooperação técnica, em domínios como o combate ao tráfico de seres 
humanos, entre outras dimensões. 
 
Para aceder à notícia e saber mais, consulte: 
http://www.sg.mai.gov.pt/Noticias/Paginas/XII-Cimeira-Luso-Marroquina,-realizada-em-Lisboa,-no-dia-20-de-
abril-.aspx  
 

 

Reunião de trabalho do projeto "Third Sector against pushed 
begging" 

Publicada em 21-04-2015 

 
O OTSH participa hoje, no Porto, em mais uma reunião do Projeto Europeu "Third Sector against pushed 
begging", coordenado em Portugal pela EAPN – Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza. 
 
Do grupo de trabalho fazem ainda parte as seguintes entidades governamentais e não-governamentais: PSP, SEF, 
PJ, CIG, IAC, APF/Norte, CPCJ, Saúde em Português e Tribunal da Relação do Porto / Supremo Tribunal de Justiça. 
 

 

OTSH recebeu Delegação do Ministério da Segurança da Bósnia 
Herzegovina/Gabinete de Combate ao TSH 

Publicada em 10-04-2015 

 
Nos dias 8 e 9 de abril, o OTSH recebeu representantes do Ministério da Segurança da Bósnia 
Herzegovina/Gabinete de Combate ao TSH. A visita ocorreu no âmbito da cooperação entre dois projetos 
europeus sobre TSH. 
 
O primeiro dia foi reservado a um workshop/ação formação sobre recolha de dados/análise territorial do crime de 
TSH. O segundo dia, tendo como objetivo a troca de experiências, contou com a presença de representantes da 
GNR, PSP, SEF, PJ, APF, Saúde em Português, SGMAI/Relações Internacionais, e do Coordenador Nacional contra 
o TSH. Da parte da tarde, foi realizada uma visita de estudo às instalações do SEF no aeroporto de Lisboa. A 
acompanhar a Delegação do Ministério da Segurança da Bósnia Herzegovina, dois representantes da organização 
internacional ICMPD. 
 

http://www.sg.mai.gov.pt/Noticias/Paginas/XII-Cimeira-Luso-Marroquina,-realizada-em-Lisboa,-no-dia-20-de-abril-.aspx
http://www.sg.mai.gov.pt/Noticias/Paginas/XII-Cimeira-Luso-Marroquina,-realizada-em-Lisboa,-no-dia-20-de-abril-.aspx
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Workshop Intervenção do Setor Privado no Combate à Exploração 
Laboral 

Publicada em 07-04-2015 

 
OTSH participa no Workshop "Intervenção do Setor Privado no Combate à Exploração Laboral". A convite da 
APAV, esta iniciativa enquadra-se no projeto Briseida "Combate ao Tráfico de Seres Humanos para fins de 
Exploração Laboral" do qual o OTSH é parceiro. 
 
O Projeto "Briseida – combate ao tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral" tem como principal 
objetivo envolver o setor privado em medidas de prevenção e combate deste crime. 
Com uma duração de 24 meses, o projeto está a ser desenvolvido pela APAV com o apoio financeiro da Comissão 
Europeia (DG Assuntos Internos/ISEC/Programa Prevenir e Combater a Criminalidade) e, para além do OTSH, 
conta com a participação dos seguintes parceiros nacionais e europeus: 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF; 

 Autoridade para as Condições do Trabalho - ACT; 

 Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – CGTP; 

 Crime Victim Compensation and Support Authority (Suécia); 

 The Tavistock Institution (Inglaterra); 

 Soros Foundation (Roménia); 

 - La Strada International (transnacional). 
  
Tendo o setor privado como principal destinatário das suas atividades, o projeto constitui uma oportunidade de 
fortalecer o diálogo e a atuação conjunta das empresas e da APAV no combate ao tráfico de seres humanos para 
fins de exploração laboral. 
 

 

Artigo sobre novo sistema de referenciação no Boletim da Ordem 
dos Advogados 

Publicada em 02-04-2015 

 
A convite do Conselho Geral/Departamento Editorial da Ordem dos Advogados, o OTSH contribuiu para a última 
edição do Boletim da Ordem com o artigo "A harmonização de mecanismos de referenciação no combate ao 
tráfico seres humanos". 
 
Aceda ao artigo. 
 

 

http://www.oa.pt/upl/%7B616bad31-36bc-40e6-9405-da755680154a%7D.PDF
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Relatório Anual de Segurança Interna 2014 

Publicada em 01-04-2015 

 
Divulga-se Relatório Anual de Segurança Interna (RASI 2014), apresentado ontem pelo Governo à Assembleia da 
República. Da análise da criminalidade registada em Portugal durante 2014, encontra-se o capítulo sobre TSH e 
Imigração Ilegal. 
 
Aceda ao RASI 2014. 
 

 

Relatório Anual e Infográfico TSH 2014 

Publicada em 01-04-2015 

 
Divulga-se o Relatório Anual sobre Tráfico de Seres Humanos e Infográfico TSH 2014, produzidos pelo OTSH e em 
colaboração com a rede de parceiros. 
 
Para aceder a estes produtos, visite a nossa área 'Recursos'. 
 

 

OTSH participa no programa "Sociedade Civil" 

Publicada em 30-03-2015 

 
Na passada 6ªfeira, dia 27 de março, o OTSH participou no programa televisivo "Sociedade Civil", dedicado ao 
tema do TSH em Portugal. 
 
No programa participaram ainda representantes do SEF, APF e do Sindicato Português dos Jogadores de Futebol. 
Para aceder ao programa, clique aqui. 
 

 

Palestra sobre TSH na Escola da Guarda 

Publicada em 30-03-2015 

 
Na passada 6ªfeira, dia 27 de março, o OTSH proferiu uma Palestra na Escola da Guarda Nacional Republicana, 
dedicada ao TSH. O convite partiu da Escola e surge enquadrado no âmbito do 39º Curso de Investigação Criminal 
para Guardas. 
 
Estiveram presentes cerca 30 representantes da Guarda. 
 

http://www.parlamento.pt/Documents/XIILEG/Abril_2015/relatorioseginterna2014.pdf
http://www.pt.cision.com/O4KPTWebNewLayout/ClientUser/GetClippingDetails.aspx?id=b1fb47a1-7498-4f5e-bd4d-5e0bccb88cff&userid=23cffe07-b062-4036-b38d-919de1eadf9e&analises=1&isfunctions=1
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Portugal assina Convenção contra o Tráfico de Órgãos 

Publicada em 26-03-2015 

 
A Ministra da Justiça assinou ontem, dia 25 de março, a Convenção Internacional de Prevenção e Luta contra o 
Tráfico de Órgãos Humanos. 
 
A Convenção prevê que o tráfico de órgãos humanos seja considerado uma infração penal e criminaliza a colheita 
ilegal de órgãos humanos de dadores vivos ou mortos e a sua utilização para transplantes ou outros fins. Protege 
as vítimas, prevendo que tenham acesso a assistência médica, psicológica e social, ajuda jurídica e direito a uma 
indemnização. E exige que os Estados garantam a transparência dos respetivos sistemas de transplante de órgãos 
e o acesso de todos os cidadãos em igualdade de circunstâncias aos serviços de transplantação. Para aceder ao 
texto da Convenção, clique aqui. 
 

 

Conselho de Ministros aprova proposta de lei sobre proteção às 
vítimas 

Publicada em 20-03-2015 

 
O Conselho de Ministros aprovou ontem, 19 de março, uma proposta de lei que estabelece o regime jurídico da 
emissão e transmissão entre Portugal e os outros Estados-Membros da UE de decisões que apliquem medidas de 
proteção à vítima. 
 
A presente proposta surge na sequência da transposição de Diretiva da União Europeia para o ordenamento 
jurídico nacional. 
 

 

CE lança Agenda para a Migração 

Publicada em 20-03-2015 

 
No passado dia 04 de março, a CE lançou a Agenda para a Migração. Foi realizada uma primeira reunião para 
debater os próximos passos. 
 
Para saber mais, clique aqui. 
 

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282014%291205/10.3&Language=lanEnglish&Ver=app10&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4544_en.htm
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Ação de Formação de Formadores sobre o Combate ao Tráfico de 
Seres Humanos em São Tomé e Príncipe 

Publicada em 18-03-2015 

 
O OTSH em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) encontra-se a promover uma 
ação de formação em São Tomé e Príncipe (16 a 20 de março), no âmbito do combate ao TSH. 
 
A presente formação visa o reforço das competências dos agentes do Sistema de Justiça Penal, Ministério 
Público, Polícia Nacional e Organizações da Sociedade Civil de São Tomé e Príncipe, com vista a promover a 
prevenção e o combate ao Tráfico de Seres Humanos (TSH) e disseminar boas práticas, potenciando melhorias na 
capacidade técnica no combate a este crime e apoio às suas vítimas de TSH. 
  
A iniciativa surge no seguimento de uma série de ações que têm vindo a ser realizadas pelo Observatório do 
Tráfico de Seres Humanos (OTSH) em parceria com a CPLP, com o objetivo de capacitar profissionais do sistema 
de justiça penal de todos os Estados-Membros. 
  
Ainda de referir o seu alinhamento com os objetivos de cooperação para os domínios da justiça e segurança da 
CPLP plasmados na "Declaração de Lisboa sobre a instituição de medidas comuns de Prevenção e Combate ao 
Tráfico de Seres Humanos", aprovada pela Conferência de Ministros da Justiça dos Países de Língua Portuguesa, 
em Maio de 2013. 
  
Esta Ação de Formação segue o Manual contra o Tráfico de Pessoas, desenvolvido pelo Escritório das Nações 
Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) e traduzido e adaptado para Português pelo OTSH. 
  
Em estreita parceria com a Procuradoria-Geral da República (PGR) de São Tomé e Príncipe, a equipa de 
formadores contará com a presença de formadores santomenses, portugueses, cabo-verdianos e ainda uma 
perita da UNODC. 
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Aprovado Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020 

Publicada em 13-03-2015 

 

Foi aprovado ontem (12 de março) o Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020. 

 

 

OTSH participa em painel de discussão sobre Mendicidade Forçada 

Publicada em 13-03-2015 

 
O OTSH participou hoje no painel de discussão "Mendicidade Forçada: A Proteção das Crianças Vítimas de 
Exploração", ao abrigo do Mestrado em Criminologia/Instituto Superior Bissaya Barreto (Coimbra). 
 
No encontro participaram peritos de vários organismos governamentais e não-governamentais. 
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Ação de Formação para a prevenção do Tráfico para Exploração 
Laboral (Lisboa e Faro) 

Publicada em 03-03-2015 

 
A APAV irá promover duas ações de formação sobre TSH para fins de exploração laboral, nos dias 24 e 25 de 
março em Lisboa e Faro. As ações serão dinamizadas pelo OTSH. 
 
As ações são direcionadas a vários profissionais, nomeadamente Órgãos de Polícia Criminal, Saúde, ONG/IPSS, 
entre outros. As inscrições poderão ser feitas para o e-mail uavm@apav.pt. 
 

 

SEF detém ex-militares de elite que se dedicavam ao tráf ico de 
pessoas para prostituição 

Publicada em 16-02-2015 

 
Nota de comunicado do SEF dá conta de uma operação de combate ao tráfico de seres humanos para fins de 
exploração sexual na zona do grande Porto. 
 
Segundo o comunicado, "O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desencadeou, na madrugada de sábado, no 
grande Porto, uma operação de combate ao tráfico de seres humanos, em cumprimento de 14 mandados de 
buscas domiciliárias emitidos pelo DIAP de Felgueiras, que culminou com nove detenções, 150 mil euros 
apreendidos, bem como com a apreensão de armas e réplicas diversas e de uma viatura de alta cilindrada, para 
além da sinalização de cinco vítimas de tráfico de seres humanos, duas das quais com apenas 18 anos de idade. 
 
O grupo desmantelado operava a partir de um prostíbulo da cidade da Lixa onde explorava perto de duas dezenas 
de cidadãs estrangeiras, que em apartamentos adjacentes a um espaço de diversão noturna, agora selado pelo 
SEF, se dedicavam à prática da prostituição. 
 
Os agora arguidos, entre os quais se contam três irmãos, dois dos quais ex-militares de tropas especiais, 
encontram-se indiciados da prática dos crimes de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal, lenocínio e 
branqueamento de capitais, aguardando sob detenção apresentação, amanhã pelas 9:00 da manhã, no tribunal 
de Marco de Canavezes, para determinação de medidas de coação. Entre os detidos contam-se igualmente duas 
mulheres estrangeiras que angariavam concidadãs para a prática da prostituição no bordel do grupo. 
 
Para além das seis detenções de membros do grupo criminoso foram ainda detidas duas mulheres estrangeiras 
em permanência ilegal no País, sendo ainda dado cumprimento a uma medida cautelar judicial. Entretanto, as 
vítimas de tráfico de pessoas que a operação permitiu sinalizar encontram-se agora a receber acompanhamento 
institucional. 
  
A ação policial, que envolveu mais de 40 efetivos do SEF, foi corolário de meio ano de investigação delegada neste 
serviço pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Felgueiras, encontrando-se o inquérito em segredo 
de justiça." 
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Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina 

Publicada em 02-02-2015 

 
Por ocasião do Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina divulga-se iniciativa a ocorrer 
no próximo dia 6 de fevereiro no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas, Hospital de S. Francisco Xavier, 
(Lisboa). 
 
Para aceder ao programa e saber mais sobre o evento, clique aqui. Aceda ainda ao relatório da EIGE sobre o 
mesmo tema. 
 

 

Indicadores Nacionais sobre a Prevenção e Combate à Violência 
Contra as Mulheres 

Publicada em 30-01-2015 

 
A Comissão Nacional para os Direitos Humanos acaba de publicar um conjunto de documentos referentes às 
matrizes dos Indicadores Nacionais sobre a Prevenção e Combate à Violência Contra as Mulheres. 
 
Os Indicadores Nacionais sobre a Violência contra as Mulheres foram aprovados na 13ª Reunião da Comissão 
Nacionais para os Direitos Humanos e assentam na lista de indicadores do Office of the United Nations High 
Comissioner for Human Rights. De entre vários temas, destaca-se o documento "Indicadores sobre a Prevenção e 
Combate à Violência contra as Mulheres", com referência ao tráfico de seres humanos. 
 

 

Brochura contra o Tráfico de Seres Humanos 

Publicada em 30-01-2015 

 
Divulga-se brochura contra o tráfico de seres humanos desenvolvida no âmbito da RAPVT e que visa informar as 
vítimas para os seus direitos. Para além de ter participado no Gruo de Trabalho, o OTSH apoiou a sua publicação. 
 
Esta publicação encontra-se enquadradapelo III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos (2014-2017). Aceda aqui. 
 

 

http://www.cig.gov.pt/2015/01/dia-internacional-da-tolerancia-zero-a-mutilacao-genital-feminina-6-fev-lisboa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dia-internacional-da-tolerancia-zero-a-mutilacao-genital-feminina-6-fev-lisboa
http://eige.europa.eu/sites/default/files/Study%20to%20map%20the%20current%20situation%20and%20trends%20on%20FGM%20-Country%20reports%20-%20MH3212540ENN.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/3226883/indicadores-vd-pt.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/3226883/indicadores-vd-pt.pdf
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=0E20B9FDAD87420E916AF496F64A680C&pesq=3&cap&ckbo=true&var0=dt+%3e%3D+%272014-11-12%27&nohist=true&doc=95867
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Consulta Pública do novo Plano Estratégico para as Migrações 
2015-2020 

Publicada em 27-01-2015 

 
Encontra-se em consulta pública o projeto de Resolução de Conselho de Ministros que aprova o Plano Estratégico 
para as Migrações 2015-2020. O projeto está disponível no portal do Governo até 6 de fevereiro. 
 
Encontra-se em consulta pública o projeto de Resolução de Conselho de Ministros que aprova o Plano Estratégico 
para as Migrações 2015-2020.  
Este momento visa a recolha de contributos, posições e propostas da sociedade civil. O projeto está disponível no 
portal do Governo até 6 de fevereiro.  
 

 

OTSH apoia Ação de Formação 

Publicada em 26-01-2015 

 
No passado dia 21 de janeiro, o OTSH apoiou a Associação Fernão Mendes Pinto na Ação de Formação no âmbito 
do 20º Curso de Promoção a Sargento Ajudante. 
 
A ação teve como tema o “Tráfico de Seres Humanos: Uma questão de Direitos Humanos... Do quadro legislativo 
à intervenção”. O apoio dado pelo OTSH materializou-se com o envio de materiais (Cartões de Sinalização e 
manual "Sistema de Referenciação Nacional de vítimas de tráfico de seres humanos"). 
 

 

Plano de Atividades 2015 da Comissão Nacional para os Direitos 
Humanos 

Publicada em 25-01-2015 

 
Divulga-se Plano de Atividades 2015 da Comissão Nacional para os Direitos Humanos/Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. No âmbito da participação alargada das entidades do MAI, o OTSH é uma das entidades com 
medida prevista. 
 
Para aceder ao Plano, clique aqui. 
 

 

http://www.portugal.gov.pt/media/3103406/20150125-madr-pem-consulta-publica.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/3103406/20150125-madr-pem-consulta-publica.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/2279352/cndh-plano-atividades-2015.pdf
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Sistema de Referenciação Nacional de Vítimas de Tráfico de Seres 
Humanos: orientações para a sinalização das vítimas de tráfico de 
seres humanos em Portugal 

Publicada em 24-01-2015 

 
Divulga-se publicação "Sistema de Referenciação Nacional de Vítimas de Tráfico de Seres Humanos: orientações 
para a sinalização das vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal", resultante da RAPVT da qual o OTSH faz 
parte. 
 
Para além da apresentação do sistema de referenciação nacional (com fluxograma associado) constam ainda 
desta publicação três ferramentas práticas para a sinalização de vítimas de tráfico para fins de exploração sexual, 
laboral e prática de atividades criminosas. Para aceder, clique aqui. 
 

 

 

http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=0E20B9FDAD87420E916AF496F64A680C&cap=4%2c3%2c1%2c2%2c8%2c13%2c14%2c15%2c16&pesq=3&opt12=or&ctd=on&c4=on&c3=on&c1=on&c2=on&c8=on&c13=on&c14=on&c15=on&c16=on&arqdig13=off&bo=0&var1=sistema%20de%20referencia%u00e7%u00e3o%20nacional&doc=95878

