
Formação Avançada: A Intervenção da Saúde em situações de 

Tráfico de Seres Humanos  (Barlavento) 

Introdução / Objetivos: 

Esta iniciativa tem como objetivo a promoção do aprofundamento do conhecimento do Tráfico de 

Seres Humanos (TSH), nomeadamente através da qualificação de profissionais, no âmbito das 

competências da Ação de Saúde Sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV). 

 

Conteúdos Programáticos: 

1. O tráfico de Seres Humanos como violação de direitos humanos; 

1,1 O Tráfico de Seres Humanos como um problema à escala global;  

1.2. A globalização dos mercados de trabalho, as desigualdades económicas e sociais, a 

pobreza (feminização da pobreza), as migrações, as desigualdades de género; 

1.3. Compreensão da atuação das redes, as formas de controlo e os modos de exploração. 

2. Legislação nacional e internacional; 

2.1. Conhecimento da posição de Organismos Internacionais (ex: ONU, Conselho da Europa, 

OSCE, UE) sobre o problema do Tráfico de Seres Humanos;  

2.2. Identificação, ao nível nacional, dos quadros legais e de ação;  

2.2.1. Código Penal Português;  

2.2.2. Lei n.º 23/2007, de 4 de julho (revista e atualizada) e sua regulamentação;  

2.2.3. Decreto-Lei n.º 368/2007, de 5 de novembro; 

2.2.4.Outra Legislação.  

2.3. O III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos-Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 101/2013, de 31 de dezembro. 

3. O sistema de referenciação nacional. 

4.Serviços e recursos no processo de sinalização, identificação e integração de vítimas de TSH 

(Centros e Acolhimento, Equipas Multidisciplinares, Redes de apoio e proteção…). 

5.Os indicadores e a respetiva sinalização de potenciais situações de tráfico. 

Destinatários:  

Médicos, enfermeiros, técnicos de serviço social e psicólogos  

 Núcleos de Apoio às Crianças e Jovens em Risco  

Núcleos Hospitalares de Apoio às Crianças e Jovens em Risco Equipas de 

Prevenção da violência em Adultos (EPVA)  

Formadores:  

Data: 28 novembro de 2016 

Local: 
ACES Barlavento 

Centro de Saúde de Portimão 

Hora: 09hrs-13hrs / 14hrs-17hrs 

DATA LIMITE INSCRIÇÕES: 
 16 /11/2016 

Nuno Gradim –  Técnico da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG)  


