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Conteúdo 
 
A presente nota demonstra que a criminalizada organizada asiática, um 
fenómeno relativamente recente, invadiu a realidade criminal de vários 
países da União Europeia. Analisa o modo como as actividades dos 
grupos de criminalidade asiática estão ligadas às comunidades migrantes 
e a que domínios dizem respeito, designadamente extorsão, 
contrabando/tráfico de seres humanos e branqueamento de capitais. Em 
associação com outros grupos criminosos não asiáticos, a criminalidade 
asiática está igualmente activa na produção e tráfico de drogas ilegais, 
viciação de resultados desportivos e contrafacção de bens de consumo. A 
presente nota propõe soluções adequadas para combater esta forma 
específica de criminalidade organizada.  
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SÍNTESE 
 
Contexto 
 
Durante a última década, assistiu-se, na União Europeia, à entrada de grupos de 
criminalidade organizada transnacional de origem asiática no panorama criminal. Até ao 
ano 2000, a maior parte dos relatórios sobre os grupos criminosos asiáticos a operar fora 
dos respectivos países provinha dos EUA, do Canadá e da Austrália, mas, nos últimos anos, 
tem vindo a registar-se um aumento constante do número de relatórios policiais sobre 
actividades da criminalidade organizada asiática na Europa Ocidental e Oriental: desde a 
viciação de resultados nas ligas europeias de futebol até à participação no cultivo de 
cannabis, passando pelo tráfico de seres humanos e de droga.  
 
A presente nota aborda a seguinte questão primordial: Qual é a extensão e a natureza da 
criminalidade organizada asiática na União Europeia e que tipo de ameaça representam 
estes grupos para a economia europeia e para a democracia europeia? 
 
Adicionalmente, procura responder também às seguintes perguntas: Quais são os países 
europeus vulneráveis às actividades dos grupos de criminalidade organizada asiática? Como 
se integram estes grupos nas comunidades migrantes locais e na economia local dos países 
de acolhimento? Qual é o seu modus operandi e como e onde fazem o branqueamento do 
produto dos seus crimes? 
 
Objectivo 
 
A presente nota serve um duplo objectivo: em primeiro lugar, fornecer informação 
contextual a respeito dos vários campos de actividade da criminalidade organizada asiática 
na União Europeia e, em segundo lugar, apresentar recomendações e prestar 
aconselhamento estratégico aos decisores políticos sobre a maneira de combater estes 
grupos criminosos e as medidas preventivas a desenvolver. Segue-se uma panorâmica 
geral dos grupos criminosos asiáticos que operam no território da União Europeia, 
especificando a respectiva dimensão, estrutura, actividades, campos de interesse e 
colaboração com outras organizações criminosas. 

Metodologia: 

 Esta panorâmica baseia-se na análise de conteúdo de dados secundários 
disponíveis na extensa bibliografia sobre criminalidade organizada asiática e nas 
informações dos meios de comunicação social. 

 Uma parte dos dados fundamenta-se em entrevistas a peritos das autoridades 
policiais e criminologistas que se dedicam à investigação de aspectos específicos da 
criminalidade organizada asiática. 
 
 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 
 Estão a surgir na União Europeia novas formas de criminalidade organizada 

provenientes da Ásia  
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 Impõe-se uma análise exaustiva e a recolha de dados empíricos para se adquirir um 
conhecimento mais profundo do problema, sua prevenção e combate 

 É necessário estabelecer uma cooperação europeia baseada no intercâmbio de 
competências e conhecimentos  

 
A criminalidade organizada asiática é sobretudo associada às organizações historicamente 
romantizadas das tríades chinesas e da yakuza japonesa. Outros grupos criminosos 
asiáticos são menos conhecidos na Europa. No entanto, o rápido crescimento económico 
registado em muitos países asiáticos, o crescente número de migrantes e os recursos 
tecnológicos avançados deram origem a novas formas de criminalidade organizada, 
facilitando a aproximação destes grupos criminosos "desconhecidos" à Europa. A 
criminalidade organizada asiática manifesta-se, hoje em dia, em quase todos os países 
europeus e requer a atenção de autoridades policiais, responsáveis políticos e 
investigadores universitários. 
 
O problema da credibilidade das estatísticas e das categorizações oficiais, por um lado, e a 
inexistência de uma investigação etnográfica profunda, por outro, limitam o nosso 
conhecimento da natureza, dimensão e ameaça da criminalidade organizada asiática na 
Europa (Ganapathy e Broadhurst, 2008). Há que produzir mais estudos criminológicos 
para compreender melhor este fenómeno relativamente recente na União Europeia.   
 
Uma acção conjunta da UE e dos governos dos Estados-Membros poderia reforçar uma 
estratégia integrada e eficaz para a prevenção e o combate à criminalidade 
organizada asiática. 
 
A solução para uma luta bem-sucedida contra a criminalidade organizada asiática na 
Europa reside no intercâmbio de conhecimentos e competências sobre estes grupos 
criminosos no seio da União Europeia e com os países pertinentes, a saber: China, Turquia, 
Vietname, Paquistão e Afeganistão. 
 
Embora, a nível europeu, ainda não tenham sido postas em prática políticas específicas de 
luta contra a criminalidade organizada asiática, a cooperação europeia entre forças 
policiais e investigadores pode ser vital para prevenir e combater esta nova forma de 
criminalidade organizada. 
 
Neste contexto, cumpre à Europol, que se tornou plenamente operacional em 1999 e que, 
desde 2010, é a agência da UE responsável pelo apoio e reforço das medidas das 
autoridades competentes dos Estados-Membros e respectiva cooperação mútua em matéria 
de prevenção e luta contra a criminalidade organizada, desempenhar um papel crucial.  
 
Particularmente importantes na luta contra a criminalidade organizada asiática são os 
acordos de cooperação que a Europol pode celebrar com países terceiros no que respeita ao 
intercâmbio de informações operacionais, designadamente dados pessoais e informação 
classificada. Neste momento, a Europol não dispõe de qualquer acordo operacional com os 
países pertinentes supracitados.  
 
Igualmente importante neste contexto é o reforço da coerência e das complementaridades 
entre a política de segurança interna da UE e a sua política externa, chamando países 
terceiros, em especial asiáticos, a participar no domínio da Justiça e Assuntos Internos e, 
em particular, na luta contra a criminalidade organizada. 



 




