1A14 - Mãos Esforçadas: direito ao trabalho e novas formas de escravatura em tempos de globalização
local de intervenção Portugal
datas

início

Setembro 2003

conclusão

área do continuum

cidadania global – educação para a cidadania global

Dezembro 2006

tema de intervenção migrações e tráﬁco de seres humanos

grupos alvo

sensibilização

opinião pública e cidadãos. 75.000 visitas à Exposição “Mãos (Es)forçadas.
Nº estimado de 175.000 pessoas em audiências de TV, rádio e imprensa.

materiais pedagógicos e
formação

223 docentes e líderes associativos, 15.000 jovens e estudantes.

lobbying e advocacia

decisores políticos e legisladores, autarquias de Azambuja, Loures, Silves,
Almada e Tomar.

ﬁnanciadores

CE/DG-DEV, IPAD, oikos

orçamento

previsto

184 850,00 €

técnica

relatórios intermédios aprovados pelo ﬁnanciador.
auditoria ﬁnanceira documental efectuada pelo ﬁnanciador.
relatório ﬁnal aprovado pelo ﬁnanciador.

avaliação e
auditoria

ﬁnanceira

executado

134 097,98 €

base de ponderação em Abril de 2007

100%

execução ﬁnanceira atingida

72,5%

impactos

performance
ponderada

Apesar de não ser possível estabelecer uma relação de causa-efeito entre o projecto e as novas políticas
públicas em torno das Migrações e Tráﬁco de Seres Humanos, a verdade é que, particularmente no que
respeita ao tráﬁco de seres humanos, o projecto permitiu um agendamento na opinião pública e procurou
activamente provocar alterações legislativas.
Os recentes diplomas aprovados e alterações ao código penal são exemplo das novas políticas públicas em
torno das migrações e da prevenção/luta contra o tráﬁco de seres humanos:
· Resolução do Conselho de Ministros nº 81/2007 - Plano contra o Tráﬁco de Seres Humanos;
· Diploma: Lei nº 59/2007, de 4 de Setembro - Vigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo
Decreto - Lei nº 400/82, de 23 de Setembro - Preceitos alterados ao Código Penal em matéria de tráﬁco
de seres humanos e tipologias conexas;
· Lei nº 17/2006 de 23 de Maio - Lei Quadro da Política Criminal;
· Lei nº 23/2007 de 4 de Julho - Regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de
estrangeiros do território nacional;
· Lei nº 51/2007 de 31 de Agosto - Deﬁne os objectivos, prioridades e orientações de política criminal para
o biénio de 2007 -2009, em cumprimento da Lei n.º 17/2006, de 23 de Maio, que aprova a Lei Quadro da
Política Criminal;
· Lei nº 59/2007 de 4 de Setembro - Vigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro;
· Lei nº 48/2007 de 29 de Agosto - 15.ª alteração ao Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei
nº 78/87, de 17 de Fevereiro;
· Resolução do Conselho de Ministros nº 63-A/2007 - Plano para a Integração dos Imigrantes;
· Comunicado do Conselho de Ministros de 9 de Agosto de 2007 - Convenção do Conselho da Europa relativa
à Luta Contra o Tráﬁco de Seres Humanos, aberta à assinatura em Varsóvia, a 16 de Maio de 2005.
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