CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
DIA EUROPEU CONTRA O TRÁFICO DE SERES HUMANOS
No próximo dia 18 de outubro de 2017, a Comissão Europeia completa dez anos da
instituição do dia europeu contra o tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos
constitui uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos, nas suas mais
diversas vertentes. A preocupação é crescente, a nível internacional e europeu, tendo
sido reforçadas as medidas de sensibilização e combate contra esta forma de atentado à
dignidade humana.
Dez anos depois desta iniciativa, a atenção relativamente a este fenómeno criminal
aumenta, tendo em conta que tem vindo a ser considerado entre as três atividades
criminosas mais lucrativas a nível mundial, a sua ligação a outras formas de
criminalidade particularmente grave, como o tráfico de estupefacientes e de armas, e o
fato de assumir formas cada vez mais organizadas e estruturadas. O número de vítimas
sinalizadas tem vindo a aumentar, o que revela uma atuação concertada das instâncias
formais de controlo e da sociedade civil, a nível local e global. Este crime revela-se, por
isso, um problema transnacional, que tem exigido cada vez mais ações efetivas e
comprometidas visando a proteção dos direitos fundamentais de todos os seres
humanos. Várias têm sido as ações, campanhas, operações concebidas e efetivamente
postas em curso. Mas é preciso fazer mais!
O presente Congresso tem como objetivo principal sensibilizar a comunidade
académica, civil e os profissionais envolvidos na prevenção e no combate contra o
tráfico de seres humanos, promovendo um debate que possibilite melhor compreender o
fenómeno e criar um espaço de diálogo internacional, reforçando a construção de mais e
sempre melhores ações contra este crime. Convidamos a participarem ativamente com
novas reflexões sobre uma das linhas específicas de análise. As propostas deverão ser
enviadas até ao dia 15 de julho e deverão incluir-se numa das 4 linhas de reflexão
indicadas.
Das propostas (a remeter ao geral@ij.uc.pt), deverá constar: título; nome do(s) autor(es);
e-mail e afiliação institucional; abstract-resumo com limite máximo de 500 palavras; 5
palavras-chave. Os resumos selecionados serão escolhidos para ser apresentados na
conferência, podendo vir a ser selecionados para publicação.

Temas:
1) Tráfico de seres humanos – a questão jurídico-criminal.
2) As dimensões de segurança e de justiça no tráfico de seres humanos.
3) Mecanismos de apoio, proteção e reinserção das vítimas de tráfico de seres humanos.
4) Tráfico de seres humanos e vulnerabilidades: o caso das crianças e jovens traficados.

