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Global Report on Trafficking in Persons 2016 da United Nations
Office on Drugs and Crime
Publicada em 22-12-2016
Divulga-se o "Global Report on Trafficking in Persons 2016" da UNODC apresentado publicamente ontem, dia 21
de dezembro.
Aceda ao Relatório em:
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf

Adoção da Resolução 2331 (2016) pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas relativo ao Tráfico de Seres Humanos
Publicada em 22-12-2016
No passado dia 20 de dezembro foi adotada por unanimidade a Resolução 2331 pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas relativo ao Tráfico de Seres Humanos.
A presente Resolução tem como focus a conexão entre tráfico de seres humanos e o conflito armado/terrorismo, e
a sua subsequente forte condenação, elencando um conjunto vasto de recomendações e de sugestões de medidas
a serem aplicadas a um nível intergovernamental e dos Estados-Membros.
Aceda à Resolução em http://www.un.org/press/en/2016/sc12647.doc.htm
Ainda, divulga-se a Declaração proferida pela Coordenadora Europeia Anti Tráfico de Pessoas em nome da União
Europeia e seus Estados-Membros (disponível em http://eu-un.europa.eu/eu-statement-united-nations-securitycouncil-trafficking-persons-conflict-situations).

Celebração do Dia Internacional do Migrante
Publicada em 19-12-2016
O OTSH esteve ontem presente no Global Migration Film Festival (Liceu Camões, Lisboa), por ocasião do DIA
INTERNACIONAL DO MIGRANTE e do 65.º Aniversário da OIM.
O evento foi uma organização da OIM/Lisboa, ACM, C.M. de Lisboa, U.N. Global Compact Network Portugal e
UNICEF.
Saiba mais em: https://www.facebook.com/oimportugal/?fref=ts
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Conferência SEF/REM sobre TSH
Publicada em 14-12-2016
O OTSH participou ontem (13 de dezembro) na Conferência "As novas tendências na utilização das Redes Sociais
no Tráfico de Seres Humanos", a convite do SEF enquanto ponto de contacto nacional da Rede Europeia de
Migrações.

Reunião dos Relatores Nacionais e Mecanismos Equivalentes/TSH
Publicada em 07-12-2016
OTSH participou com o Relator Nacional para o Tráfico de Seres Humanos em mais uma reunião do Grupo NREM
para o TSH/Comissão Europeia (Bruxelas, 05 e 06 de dezembro).
A reunião, sob os auspícios da Presidência eslovaca, centrou-se nos desenvolvimentos da Diretiva 2004/81 e da
Diretiva 2011/36, tendo ainda sido debatido a consolidação dos mecanismos de referenciação nacional e
transnacional. O segundo dia foi marcado pelo encontro com as organizações da sociedade civil.

Workshop sobre TSH com Delegação da Turquia
Publicada em 02-12-2016
Entre os dias 28 a 30 de novembro, o OTSH recebeu uma delegação da Turquia no âmbito do projeto "Fight
Against Trafficking in Human Beings – Building Trans-Regional partnerships in the fight against THB and
organised crime".
O OTSH recebeu convite do International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) com vista a
acolhermos/organizarmos, com o apoio do SEF, uma visita de estudo a Lisboa de uma Delegação da Turquia no
âmbito do projeto Fight Against Trafficking in Human Beings – Building Trans-Regional partnerships in the fight
against trafficking in Human Beings and organised crime – projeto financiado pela Comissão Europeia e
implementado por um consórcio internacional liderado pelo ICMPD em parceria com Expertise France e
FIIAP/Cooperación Española (saber mais sobre o projeto em https://www.fightagainsttrafficking.org).
Em termos gerais, o projeto tem como objetivos:
1) a melhoria na identificação de vítimas de tráfico e sua assistência e proteção, reforçando os mecanismos
de referenciação a nível nacional e transnacional;
2) aumentar as condenações via a cooperação entre os diversos atores institucionais e,
3) aumentar a cooperação e coordenação via parcerias com Estados-Membros e países terceiros.
No que concerne à visita a Portugal (entre os dias 28 a 30 de novembro), a Delegação turca integrou
representantes oriundos da Direção-Geral para Gestão de Fronteiras (Directorate General for Migration
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Management), e de uma ONG.
Ao longo dos três dias estiveram presentes representantes de inúmeras entidades nacionais (CIG; PSP, GNR; SEF;
PJ; PGR; CSM; ACT; APF; ISS; APAV/CAPSUL; Saúde em Português; OIM; IAC; e representantes de Sª Exª a
Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna) com vista a apresentarem as Boas Práticas nacionais na
prevenção, proteção e punição ao tráfico de pessoas.

Tolerância Zero: Tráfico de Seres Humanos
Publicada em 14-11-2016
No passado dia 11 de novembro, o OTSH participou no Simpósio "Tolerância Zero: Tráfico de Seres Humanos",
organizado pelo Centro de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
De relevante a discussão sobre a importância dos profissionais de saúde na sinalização das vítimas e na
intervenção ao nível da assistência.

OTSH em Encontro EUA-Portugal
Publicada em 26-10-2016
OTSH participou no dia 24 de outubro num encontro entre Portugal e os Estados Unidos da América no âmbito da
prática judiciária no combate ao TSH. Este encontro foi organizado pela CIG/PGR/CSM/CEJ e MNE, e a Embaixada
norte-americana em Portugal.
Entre vários pontos debatidos, discutiram-se as Boas Práticas e desafios/constrangimentos na fase da
investigação e na fase da condenação.
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Encontro Regional Sul-americano sobre Tráfico de Seres Humanos
Publicada em 19-10-2016
Entre os dias 12 e 14 de outubro, o OTSH participou no Encontro Regional Sul-americano sobre Tráfico de Seres
Humanos, em Lima, Perú, e no qual fez duas apresentações, uma das quais direcionada para a questão dos dados
estatísticos sobre TSH.
A nossa participação surge em resposta a convite do ICMPD/Projeto MiEux e na sequência da participação no ano
passado, num encontro de apoio técnico ao Ministério do Interior peruano, também no âmbito do TSH. Este
encontro foi organizado pelo Ministério do Interior, pelo Ministério Público e pelo Ministério das Relações
Exteriores do Perú.

Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos
Publicada em 19-10-2016
Ontem, o OTSH participou num Colóquio (Coimbra), tendo igualmente recebido uma visita de trabalho da
Delegação da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação da Comissão de Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e Garantias.
O referido Colóquio foi organizado pelo Grupo de Investigação Europeísmo, Atlanticidade e Mundialização do
CEIS20-UC e pelo Instituto Jurídico (Coimbra).
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Lançamento Nacional da Campanha contra o Tráfico de Seres
Humanos
Publicada em 17-10-2016
No passado dia 13 de outubro foi lançada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a campanha
nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, este ano direcionada para o tráfico de menores.
Esta campanha surge no âmbito do Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos e executa uma das medidas
do IIIº Plano Nacional de Prevenção e Combate ao TSH. Para aceder aos materiais da campanha, visite
https://www.cig.gov.pt/2016/10/lancamento-nacional-da-campanha-contra-o-trafico-de-seres-humanos-13-outlisboa

Encontro Científico "Vidas Traficadas: Investigação, Assistência,
Proteção e o Depois"
Publicada em 16-09-2016
Divulga-se iniciativa da Rede Regional do Centro de Apoio a Vítimas de TSH, com o apoio da C.M. de Coimbra, no
próximo dia 20 de outubro.
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Criação da EME TSH Algarve
Publicada em 12-07-2016
Desde dia 01 de julho de 2016 que a APF Algarve iniciou o projeto EME TSH Algarve – Equipa Multidisciplinar
Especializada do Algarve para a Assistência a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos.
Para mais informações e esclarecimentos, para apoio técnico ou em caso de sinalização e assistência a vítimas de
tráfico, contacte-nos através do email apf.sostshalgarve@gmail.com ou do telemóvel 91 8654 101, disponível
24h.

Relatório TSH - Departamento de Estado norte-americano
Publicada em 01-07-2016
Divulga-se o "2016 Trafficking in Persons Report" (TIP Report) do Departamento de Estado Norte-Americano.
Portugal encontra-se classificado no TIER 1.
Anualmente, o Departamento de Estado norte-americano publica o Trafficking in Persons Report (TIP Report) que
se caracteriza por uma análise global dos esforços realizados pelos governos para a eliminação do TSH. Esta
análise é acompanhada por uma avaliação dos governos e traduzida na classificação dos mesmos em três níveis:
Nível 1: Países cujos governos cumprem com as normas para a eliminação do TSH;
Nível 2: Países cujos governos não cumprem integralmente com as normas, mas que apontam esforços para agir
em conformidade com estas;
 Nível 2 “Watch List”:
 O número de vítimas de tráfico é significativo ou encontra-se a aumentar ou,
 Não foi possível demonstrar provas dos esforços de combate ao TSH ou,
 Compromisso do país para desenvolver esforços adicionais no ano seguinte.
Nível 3: Países cujos governos não cumprem com as normas e não apresentam indicadores de esforços para o
fazerem.
Para aceder clique aqui.
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Palestra ao Curso de Promoção a Oficial Superior da GNR
Publicada em 27-06-2016
A convite da Área de Ensino Específico da GNR/Instituto de Estudos Superiores Militares, o OTSH deu hoje uma
palestra sobre TSH no âmbito do Curso de Promoção a Oficial Superior.
Entre vários tópicos, o OTSH centrou a sua apresentação na definição legal do crime, na realidade portuguesa e
principalmente, no sistema de referenciação nacional.
Esta atividade resulta de um convite anual realizado ao OTSH.

OTSH nos "Encontros Mensais sobre Experiências Migratórias"
Publicada em 14-06-2016
Hoje, dia 14 de junho, o OTSH fará uma apresentação nos "Encontros Mensais sobre Experiências Migratórias" a
convite do CIES-IUL e CRIA.
A comunicação tem como título "Tráfico de Seres Humanos: monitorizar para conhecer, conhecer para intervir" e
conta com a presença da Dr.ª Maria João Guia, Investigadora do Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra,
Diretora da CINETS, no papel de Comentadora.
A Palestra tem lugar no ISCTE, Auditório Caiano Pereira, entre as 17h e as 19h.
Saiba mais em http://cies.iscte-iul.pt/np4/?newsId=1136&fileName=Encontros_M_14junho2016.pdf
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OTSH recebe Representantes do Parlamento Nacional de TimorLeste
Publicada em 09-06-2016
No âmbito do Programa de cooperação Parlamentar da Assembleia da República (AR) com o Parlamento
Nacional de Timor-Leste (PNTL) o OTSH recebeu hoje uma visita de estudo de representantes timorenses.
Da reunião resultou uma troca de conhecimento e informação sobre as distintas realidades nacionais, ao nível
legislativo, estatístico e de políticas.

Reunião do Grupo de Relatores Nacionais e Mecanismos
Equivalentes para o TSH – Bruxelas
Publicada em 20-05-2016
O OTSH em conjunto com o Relator Nacional para o TSH participaram entre os dias 19 e 20 de maio em mais uma
reunião do Grupo de Relatores Nacionais e Mecanismos Equivalentes em Bruxelas.
Entre vários pontos abordados foi discutida a Agenda Europeia Pós-2016 no combate ao TSH, o tráfico para fins
de exploração laboral e o papel das instituições financeiras no combate ao TSH. A reunião realizou-se sob a
Presidência Holandesa.

IX Conferência Crianças Desaparecidas
Publicada em 12-05-2016
Divulga-se a IX Conferência Crianças Desaparecidas, cuja edição irá dedicar uma atenção especial aos menores na
crise dos refugiados. O OTSH irá participar como orador.
Aceda aqui ao Programa.
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OTSH - Relatório Anual Estatístico sobre TSH 2015
Publicada em 04-05-2016

Divulga-se o Relatório Anual Estatístico sobre TSH de 2015, disponível na área Recursos do Portal do OTSH.

Visita de Delegação do Uzbequistão ao OTSH
Publicada em 27-04-2016
No dia 26 de abril o OTSH recebeu em conjunto com o Relator Nacional uma vista de estudo de uma delegação do
Uzbequistão a Portugal, no âmbito da troca de conhecimento e informação sobre Tráfico de Seres Humanos.
Esta visita decorreu de uma solicitação do Ponto Focal do Uzbequistão junto da Organização para a Segurança e
Cooperação na Europa (OSCE) ao Relator Nacional para o Tráfico de Seres Humanos, e foi integrada por
representantes de inúmeras entidades, nomeadamente do Gabinete de Combate ao Tráfico de Pessoas, da
Direção-Geral de Investigação Criminal e Contra-Terrorismo do Ministério do Interior.
A Delegação estará em Portugal durante a presente semana, visitando outras entidades governamentais e nãogovernamentais no âmbito da estratégia nacional de prevenção e combate ao TSH.

Estudo "Tráfico de Pessoas e Tramitação Criminal"
Publicada em 07-04-2016
Divulga-se estudo "Tráfico de Pessoas e Tramitação Criminal" (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
e coordenado pela Dr.ª Marlene Matos).
Aceda ao Estudo.
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Apresentação pública da Rede Regional de Lisboa de Apoio e
Proteção a Vítimas de TSH
Publicada em 07-04-2016
Apresentação pública da Rede Regional de Lisboa de Apoio e Proteção a Vítimas de TSH no próximo dia 18 de
abril, no Auditório da PJ. O OTSH irá participar como orador convidado.

Relatório Anual de Segurança Interna 2015
Publicada em 01-04-2016
Divulga-se o Relatório Anual de Segurança Interna de 2015, entregue ontem pelo Governo à Assembleia da
República em cumprimento do previsto no Art. 7.º n.º 3 da Lei n.º 53/2008 de 29 de agosto (Lei de Segurança
Interna).
Aceda ao Relatório.

Conferência Tráfico de Seres Humanos - Prevenção, Proteção e
Punição
Publicada em 02-03-2016
Irá realizar-se no próximo dia 14 de março, a Conferência "Tráfico de Seres Humanos - Prevenção, Proteção e
Punição", organizada pela Ordem dos Advogados. Saiba mais e aceda ao programa.
Entre vários oradores/as convidadas, estarão presente na Sessão de Abertura a Senhora Ministra da
Administração Interna e a Senhora Bastonária da Ordem dos Advogados. O OTSH em conjunto com o Relator
Nacional para o Tráfico de Seres Humanos, irão apresentar o painel dedicado ao tema "A Prevenção e o Combate
ao TSH". Aceda ao Programa.
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Candidaturas no âmbito do TSH
Publicada em 04-01-2016
Prorrogado prazo para candidaturas relativas a Formação de Públicos Estratégicos e Apoio financeiro e técnico a
organizações da sociedade civil sem fins lucrativos nomeadamente no âmbito da prevenção e combate ao TSH.
Saber mais em:
https://www.cig.gov.pt/2015/12/prorrogado-o-prazo-para-apresentacao-de-candidaturas-relativas-a-avisos-dopoise-na-area-da-igualdade-de-genero-2

OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos | Notícias do Portal – 2016

Página 12 de 12

