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P R E Â M B U L O

O sétimo Relatório Anual Eurojust dá conta das actividades desenvolvidas e contém informação sobre os novos 
desenvolvimentos e resultados mais significativos alcançados pela organização em 2008. 

A Eurojust continuou a registar progressos nas suas actividades operacionais e a reforçar a sua capacidade para 
dar apoio à melhoria da cooperação e para promover, de forma mais efectiva, a coordenação entre as autoridades 
nacionais competentes no âmbito da investigação e perseguição das formas graves de criminalidade transnacional. 
A Eurojust continuou a desenvolver as suas relações com as autoridades nacionais e Estados terceiros, tendo apro-
fundado o nível de cooperação com outros organismos da União Europeia, em particular a Europol e o OLAF.  

Registo, com agrado, que, em 2008, o número de casos comunicados ao Colégio da Eurojust aumentou 10% rela-
tivamente a 2007, alcançando um total de 1 193 casos.

A avaliação efectuada decorridos cinco anos sobre a criação da Eurojust, a Comunicação da Comissão sobre o 
Futuro da Eurojust e da Rede Judiciária Europeia, bem como as actividades com elas relacionadas, referidas, de 
forma mais detalhada, no relatório da Eurojust do ano transacto, resultaram numa iniciativa legislativa de catorze 
Estados-Membros, que, no início de 2008, apresentaram uma proposta para uma nova Decisão do Conselho visan-
do o reforço da Eurojust. O dia 16 Dezembro de 2008, data em que o Conselho de Ministros adoptou a nova Decisão 
que altera a Decisão de 28 de Fevereiro de 2002 relativa à criação da Eurojust, reforçando a sua organização e 
competências, tornou-se, assim, um marco relevante.  

A nova Decisão visa conferir uma maior eficácia à Eurojust. Os seus principais objectivos são o estabelecimento de 
uma base comum relativa às competências dos Membros Nacionais, a criação de um mecanismo de coordenação 
em casos de urgência, o aperfeiçoamento do intercâmbio de informação através da Eurojust, a melhoria da coo-
peração entre os Membros Nacionais e os pontos de contacto da Rede Judiciária Europeia, bem como o reforço da 
cooperação com Estados Terceiros e outros organismos e redes da União Europeia.  

A Eurojust expressa a sua satisfação com a evolução alcançada e, no final de 2008, começou a preparar as medidas 
necessárias à implantação e execução da nova Decisão Eurojust. 

Em 2008, o Colégio da Eurojust deu as boas-vindas a quatro novos Membros Nacionais: Gerard Loubens (França), Laima 
Čekelienė (Lituânia), Ritva Sahavirta (Finlândia) e Aled Williams (Reino Unido). Gostaria de agradecer a todos aqueles 
que deixaram a Eurojust em 2008 pelo seu empenho, desejando-lhes os maiores sucessos nas suas novas funções.  

Em 2008, o Colégio lançou, igualmente, um procedimento de selecção com vista ao recrutamento de um novo 
Director Administrativo, tendo, recentemente, nomeado o seu sucessor. Gostaria de agradecer ao anterior Director 
Administrativo, Ernst Merz, e ao Director Administrativo em exercício, Jacques Vos, pelo seu trabalho e empenho, 
bem como pelo apoio que, de forma continuada, asseguraram ao funcionamento do Colégio da Eurojust.  
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Muito trabalho foi já feito. Contudo, muito há, ainda, por fazer por forma a permitir que a Eurojust possa cumprir os seus 
objectivos de forma mais eficaz, utilize potencialidades ainda inexploradas e, em particular, possa adoptar uma aborda-
gem mais dinâmica e pro-activa no apoio à acção das autoridades nacionais contra a criminalidade transnacional.  

Estou confiante que a Eurojust dispõe dos instrumentos jurídicos que lhe permitem aumentar a sua eficácia e que, 
com o apoio e empenho dos Estados-Membros, irá prosseguir, com êxito, os seus objectivos, concluindo, entre 
outros, o processo de implantação e execução da nova Decisão do Conselho que reforça a Eurojust.   

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA
Presidente da Eurojust
Fevereiro de 2009
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1  S Í N T E S E

O presente capítulo contém um resumo dos princi-
pais pontos do Relatório Anual para o ano de 2008 e 
encontra-se dividido em três secções: Análise de Casos, 
Relações Externas e Situação Interna.

Análise de Casos

• A Eurojust registou um aumento significativo do 
número de casos comunicados ao Colégio, com 1 
193 novos casos registados em 2008, o que repre-
sentou um aumento de 108 casos, ou seja 10%, 
em comparação com 2007. 

• Em 2006, a Eurojust introduziu estatísticas sobre 
casos-tipo/casos complexos e sobre a classifica-
ção de casos por objectivos, em conformidade 
com a Decisão Eurojust, tendo em consideração 
o facto de um caso comunicado à Eurojust poder 
ter mais de um objectivo. Em 2008, a divisão em 
casos-tipo ou casos complexos e por objectivos 
obedeceu aos critérios já utilizados.    

• Em 2008, a Eurojust organizou 132 reuniões de 
coordenação, que contaram com a presença das 
autoridades nacionais. Do total de reuniões efectu-
adas, 110 decorreram nas nossas instalações e 22 
nos Estados-Membros. O número de reuniões de 
coordenação aumentou significativamente face às 
91 reuniões de coordenação efectuadas em 2007.

• A Eurojust registou 50 tipologias diferentes de 
actividades criminosas nos casos comunicados em 
2008. De entre todos estes casos, tal como sucedeu 
já em 2007, o tráfico de droga e os crimes contra a 
propriedade ou os bens do sector público, incluindo 
a fraude, constituíram a maior percentagem. 

• A Eurojust organizou uma reunião de autoridades 
judiciárias nacionais sobre «Prioridades identifi-
cadas no relatório da Europol sobre “avaliação da 
ameaça do crime organizado” (OCTA) e os pro-
cedimentos penais transnacionais». Um relatório 
sobre esta matéria foi submetido ao Conselho em 
Maio de 2008.  

• A Eurojust associou-se a seis Ficheiros de Análise 
da Europol (AWFs) em 2008, estando actualmente 
associada a um total de 12, e continuou a desen-
volver a cooperar com a Europol em casos con-
cretos. O número de casos tratados pela Eurojust 
envolvendo a Europol e o OLAF conheceu um 
acréscimo em 2008, em particular no que se refere 
à participação destes organismos em reuniões de 
coordenação. A Europol foi envolvida em 30 casos e 
participou em 24 reuniões de coordenação, enquan-

to o OLAF foi chamado a colaborar em cinco casos e 

participou em três reuniões de coordenação.  

• Em 2008, foram apresentados 12 pedidos formais 

nos termos da alínea a) do artigo 6.º da Decisão 

Eurojust, o que representou um acréscimo relati-

vamente aos anos anteriores.

• Em 2008, os Membros Nacionais solicitaram às 

suas autoridades nacionais a constituição de 

Equipas de Investigação Conjunta (EIC) no âmbito 

de 21 casos.

• Em 2008, foram registados 237 casos visando 

facilitar a preparação e execução de mandados de 

detenção europeus, aqui se incluindo, naturalmen-

te, o apoio às autoridades nacionais sempre que 

uma execução coordenada se mostrava necessá-

ria. Quatro dos referidos casos prendiam-se com 

pedidos concorrentes de execução de mandados 

de detenção europeus. Foram comunicados à 

Eurojust 28 casos de incumprimento de prazos de 

execução em conformidade com o artigo 17.º da 

Decisão-Quadro relativa ao Mandado de Detenção 

Europeu, de 13 de Junho de 2002. 

• A Eurojust reúne informações sobre condenações 

e absolvições em casos de terrorismo, com base 

em fontes abertas, e disponibiliza informações 

analíticas e estatísticas. Reportando-se à Decisão 

do Conselho de 20 de Setembro de 2005, a 

Eurojust incentiva os Estados-Membros a fornecer 

mais informações sobre procedimentos criminais e 

condenações por infracções terroristas. 

• A Eurojust nomeou um Ponto de Contacto para a 

Protecção das Crianças vítimas de crimes sexuais. 

Foi criada uma página na internet contendo a des-

crição das competências do Ponto de Contacto, as 

estatísticas sobre casos existentes na Eurojust que 

envolvem crianças e um endereço electrónico para 

contactos com autoridades responsáveis pelo cum-

primento da lei e com organizações internacionais. 

• Em Dezembro de 2008, o Conselho adoptou a 

Decisão sobre o reforço da Eurojust, que altera 

a Decisão Eurojust de 28 de Fevereiro de 2002. 

O propósito da nova Decisão é o de conferir uma 

maior eficácia à Eurojust. O Capítulo 5 contém 

informação sobre as principais áreas com vista ao 

reforço do papel e das competências da Eurojust. 

• Apesar da evolução positiva, a Eurojust considera 

que o seu potencial pode ainda ser desenvolvido, 

particularmente no que se refere a uma aborda-

gem proactiva das necessidades de coordenação 



10

em casos de criminalidade grave transnacional 

que requerem investigações complexas e coorde-

nadas em vários Estados, cujos resultados depen-

dem, em grande medida, de uma boa articulação 

entre as autoridades nacionais envolvidas.  

• A Eurojust está convencida de que a plena imple-

mentação da Decisão Eurojust de 2002, bem 

como a implementação atempada e coordenada 

da nova Decisão Eurojust providenciarão uma 

sólida base e permitirão a este organismo desem-

penhar um papel mais efectivo na assistência às 

autoridades nacionais em casos relacionados com 

formas graves de criminalidade transnacional.  

Relações Externas

• A nova Decisão do Conselho relativa ao refor-

ço das competências da Eurojust reafirma as 

relações privilegiadas entre a Eurojust e a Rede 

Judiciária Europeia, baseadas na consulta e na 

complementaridade. Determinadas medidas a ser 

implementadas visam garantir uma cooperação 

eficiente entre as duas organizações. 

• A Eurojust e a Europol assinaram um protocolo 

sobre a tabela de equivalências em matéria de 

classificação e níveis de segurança com vista à utili-

zação da linha de comunicações electrónicas segu-

ras para intercâmbio de informação entre ambas as 

organizações. Foi constituído um grupo de trabalho 

para rever o Acordo de Cooperação entre ambas 

as organizações, assinado em 2004, com vista à 

melhoria do intercâmbio mútuo de informações, 

em particular no que se refere às informações 

resultantes dos ficheiros de análise da Europol.  

• A Eurojust e o Organismo de Luta Antifraude da 

Comissão (OLAF) assinaram um acordo prático 

de cooperação a 24 de Setembro de 2008, com o 

objectivo de melhorar a cooperação e o intercâmbio 

de informações em matérias relacionadas com a pro-

tecção penal dos interesses financeiros da União.  

• A Eurojust assinou acordos de cooperação com 

a Suíça e com a Antiga República Jugoslava da 

Macedónia, a 27 e 28 de Novembro de 2008, res-

pectivamente.  

Situação Interna

• Em Maio de 2008, o Director Administrativo 

em exercício substituiu o anterior Director 

Administrativo, que cessou funções na Eurojust. 

O procedimento de selecção do novo Director 

Administrativo iniciou-se em 2008. 

• Em Novembro de 2008, 70 funcionários da admi-

nistração foram transferidos para um novo edi-

fício, o Haagse Veste, uma solução temporária 

que se manterá até à conclusão das instalações 

definitivas prevista para 2014.  

• A Eurojust contratou um consultor externo para a 

assessorar no processo de revisão da estrutura da 

organização.  

• Ao nível da gestão dos recursos humanos destaca-

ríamos a adopção de várias normas de execução 

que deram corpo a uma política de recrutamento e 

gestão de pessoal mais eficiente, a preparação do 

primeiro exercício de avaliação anual, a execução e 

conclusão do plano de organização e recrutamento 

de pessoal e a adopção de um plano de formação 

que dá resposta às necessidades da instituição.  

• Em 2008, foi instituído um sistema de correio elec-

trónico seguro para uso das autoridades nacionais 

de todos os Estados-Membros de modo a garantir o 

intercâmbio de informação que careça de protecção.

• O sistema de videoconferência da Eurojust foi 

melhorado, permitindo a realização de video-

conferência com integração de possibilidades de 

tradução simultânea.  

• O acesso permanente e eficaz ao Sistema de 

Informações Schengen (SIS) reveste-se da maior 

importância para a Eurojust como instrumento 

de apoio ao tratamento de casos e às actividades 

de auxílio à cooperação e à coordenação. Entre 

Dezembro de 2007 e Dezembro de 2008, as 

representações nacionais na Eurojust efectuaram 

um total de 229 pesquisas de informação através 

deste sistema.

• O Sistema de Gestão de Casos (CMS) foi melhora-

do com base nos resultados do projecto «European 

Pool against Organised Crime (E-POC) III» e o 

apoio ao trabalho operacional do Colégio ganhou 

consistência, em especial com o alargamento da 

Equipa de Gestão de Casos. Foi introduzida uma 

nova versão do Sistema de Gestão de Casos e foi 

lançado um outro projecto, E-POC III+, destinado 

a melhorar a utilização do sistema. 

• Inicialmente, foi atribuído à Eurojust um orçamento 

de 20 milhões de euros, posteriormente reforçado 

com mais 4,8 milhões de euros, o que representa 

um orçamento operacional total de 24,8 milhões de 

euros, tendo a execução orçamental atingido 97% 

das dotações totais. O Parlamento Europeu deu 

quitação ao Director Administrativo da execução do 

exercício orçamental relativo ao ano de 2006. 
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2  A C T I V I T I D A D E S  O P E R A C I O N A I S

Estatísticas relativas ao Tratamento de Casos
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Gráfico 1: Evolução dos Casos em 2002-2008

Gráfico 2: Situação de Casos Pendentes em 2002-2008
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Gráfico 1: Evolução dos Casos em 2002-2008

Em 2008, os Membros Nacionais na Eurojust regista-

ram 1 193 casos, um acréscimo de 10% relativamente 

a 2007 (1 085 casos). Estes números confirmam a 

tendência de anos anteriores, apesar de o número 

de casos complexos ter decrescido, não obstante os 

numerosos esforços que estão a ser efectuados pelas 

Representações Nacionais (ver Legenda 3).

Importa salientar que 1 153 casos tiveram por objecto 

questões operacionais relacionadas com casos concre-

tos, enquanto que os restantes 40 se reportaram a 

pedidos de assistência em matérias de natureza jurídica 

relacionadas com os diferentes sistemas legais ou com 

questões de natureza judiciária ou prática de âmbito 

geral, não especificamente suscitadas por investigações 

ou processos concretos.

Gráfico 2: Situação de Casos Pendentes em 2002-2008

Embora o número total de casos comunicados à 

Eurojust, em 2008, tenha sido de 1 193, o gráfico mos-

tra apenas uma parte do trabalho dos membros nacio-

nais. O Gráfico 2, acima, fornece uma perspectiva mais 

precisa do trabalho do Colégio na medida em que revela 

o número de casos ainda pendentes ou concluídos ao 

longo dos anos de actividade da Eurojust.

No final do ano de 2008, continuavam pendentes 1 002 

casos, abrangendo o período de 2003 a 2008, sendo 

que, do total, 700 foram registados em 2008.

Gráfico 3: Casos-tipo/Casos complexos em  2007-2008

Em 2006, a Eurojust introduziu um novo sistema de 

classificação, definindo os casos como casos-tipo e casos 

complexos, permitindo, assim, uma melhor percepção 

das características e da natureza dos casos tratados e 

das actividades desenvolvidas. Com base nesta classifi-

cação, o Gráfico 3 mostra que cerca de 84% dos casos 

comunicados à Eurojust em 2008 implicaram um envol-

vimento de nível médio, enquanto que os restantes 16 % 

requereram um nível mais elevado de intervenção.

A diferença entre casos-tipo e casos complexos assenta 

numa avaliação de diferentes elementos que vão desde 

o número de países envolvidos à natureza da interven-

ção e da assistência prestada pela Eurojust, levando-se 

em conta o volume de trabalho exigido aos Membros 

Nacionais dos países envolvidos, a gravidade dos crimes 

e o tempo decorrido entre a disponibilização da assis-

tência pretendida e o seu resultado. A diferença entre 

casos-tipo e casos complexos está também, ao menos 

em parte, relacionada com o número de casos bilate-

rais ou multilaterais e a necessidade de coordenação e 

cooperação. 

Gráfico 4: Casos Bilaterais/Multilaterais em 2007-2008

É importante salientar que um caso bilateral nem sem-

pre se revela um caso linear. A participação da Eurojust 

pode ser crucial para a melhoria da cooperação e da 

coordenação das investigações e dos procedimentos 

penais entre dois países e a assistência dispensada 

e as tarefas cumpridas podem ser complexas. Neste 

domínio, os esforços combinados da Eurojust em casos 

bilaterais pode ser tão significativa como o trabalho 

efectuado em casos multilaterais.

Os gráficos 5, 6 e 7 que se seguem ilustram, em porme-

nor, a relação entre casos multilaterais ou bilaterais e os 

objectivos do envolvimento da Eurojust conforme pre-

vistos no Artigo 3.º da Decisão Eurojust que dispõe: 

1. No âmbito das investigações e dos procedimentos penais que impliquem dois ou mais Estados-Membros, relativos aos 

comportamentos criminosos previstos no artigo 4.º no domínio das formas graves de criminalidade, especialmente quando 

organizada, os objectivos da Eurojust são os seguintes:

a) Incentivo e melhoria da coordenação, entre as autoridades competentes dos Estados-Membros, das investigações e pro-

cedimentos penais nos Estados-Membros, tendo em conta todo e qualquer pedido proveniente de uma autoridade competente 

de um Estado-Membro e todas as informações fornecidas pelos órgãos competentes nos termos das disposições aprovadas no 

âmbito dos Tratados;

b) Melhoria da cooperação entre as autoridades competentes dos Estados Membros, facilitando, em particular, a prestação 

de auxílio judiciário mútuo em matéria penal no plano internacional e a execução dos pedidos de extradição;

c) Outras formas de apoio às autoridades competentes dos Estados Membros para reforçar a eficácia das suas investigações 

e procedimentos penais.

2. Segundo as regras previstas na presente decisão e a pedido de uma autoridade competente de um Estado Membro, a 

Eurojust pode, igualmente, prestar apoio a investigações ou procedimentos penais que se relacionem com esse Estado-Membro 

e um Estado terceiro, se tiver sido celebrado com o referido Estado um acordo que estabeleça uma cooperação por força do n.º 

3 do artigo 27.º ou se, em determinado caso, existir um interesse especial em prestar esse apoio.

3. Segundo as regras previstas na presente decisão e a pedido de uma autoridade competente de um Estado-Membro ou 

da Comissão, a Eurojust pode igualmente prestar apoio a investigações ou procedimentos penais que se relacionem com esse 

mesmo Estado-Membro e a Comunidade.» [sublinhados nossos] 
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Gráfico 3: Casos-tipo/Casos complexos em  2007-2008

Gráfico 4: Casos Bilaterais/Multilaterais em 2007-2008
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Este gráfico reflecte o número total de casos registados 
em 2007-2008 classificados por objectivos específicos. 
Um caso comunicado à Eurojust pode ter mais de um 
objectivo. A proporção de casos por objectivos segue o 
padrão de 2007.

Os Gráficos 6 e 7 representam a relação entre o número 
de casos multilaterais (Gráfico 6) ou de casos bilate-
rais (Gráfico 7), e os objectivos previstos na Decisão 
Eurojust. Nos casos multilaterais, houve proporcional-
mente mais pedidos de apoio à coordenação entre as 
autoridades competentes dos Estados-Membros.  

Relativamente ao envolvimento das diferentes represen-
tações nacionais no tratamento de casos da Eurojust, o 
Gráfico 8 espelha a evolução do número de casos que 
as representações nacionais registaram. De entre os 
Estados-Membros em que se verificaram aumentos 
mais significativos destacam-se a Bulgária, a Irlanda, 
a Itália, Chipre, Malta e a Áustria que tiveram um 
crescimento de, pelo menos, 50% no número de casos 
registados em 2008. 

O Gráfico 9 refere o número de vezes que as represen-
tações nacionais receberam pedidos de auxílio. Quase 

Gráfico 5: Classificação dos Casos por Objectivos em 2007-2008 

Gráfico 6: Casos Multilaterais em 2007-2008: Objectivos (Art. 3.º da Decisão Eurojust)
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Gráfico 7: Casos Bilaterais em 2007-2008: Objectivos (Art. 3.º da Decisão Eurojust)

Gráfico 8: Países Requerentes em 2007-2008
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todos os Estados-Membros registaram um aumento de 

pedidos em 2008. De entre os Estados Membros des-

tacam-se a Letónia, o Luxemburgo, Malta e a Eslovénia 

que registaram um aumento de, pelo menos, 50% nos 

pedidos que lhes foram dirigidos em 2008.

O Gráfico 10 espelha as principais categorias de infrac-

ções penais, fornecendo, ao mesmo tempo, uma análise 

mais detalhada de algumas subcategorias de infracções 

(assinalados a azul claro e branco).

A tipologia das actividades criminosas tratadas pela 

Eurojust obedeceu a um padrão similar ao de anos 

transactos. 

A Eurojust registou 50 tipos diferentes de activida-

des criminosas em 2008. Refira-se que um caso pode 

abranger diferentes tipos de infracções penais e que, 

no decurso da actividade desenvolvida pelo Membro 

Nacional, podem ser identificadas outras infracções 

conexas com a infracção principal. 

Em termos gerais, em 2008, verificou-se um acréscimo 

das comunicações relativas a todos os tipos de activida-

des criminosas. Os casos de tráfico de estupefacientes 

e de crimes contra a propriedade e os bens do sector 

público incluindo a fraude, continuam, porém, a repre-

sentar a percentagem mais elevada das actividades 

criminosas comunicadas à Eurojust. 

As reuniões de coordenação, designadas por reuniões 

de nível III, são efectuadas a convite de uma ou mais 

representações nacionais interessadas, nelas participan-

do os Membros Nacionais respectivos, os seus Adjuntos 

e Assistentes, bem como as autoridades nacionais com-

petentes dos Estados-Membros envolvidos.

O número de reuniões de coordenação aumentou sig-

nificativamente, passando de 91 em 2007 para 132 

em 2008, das quais 110 tiveram lugar nas instalações 

da Eurojust e 22 nos Estados-Membros. De todas as 

reuniões de coordenações efectuadas, a maioria (84) 

envolveu entre 3 e 14 países. 

Os casos em que se verificou a necessidade de reali-

zação de reuniões de coordenação estiveram maiori-

tariamente relacionados com investigações de crimes 

contra a propriedade ou bens do sector público incluin-

do fraude (53), de tráfico de estupefacientes (40), de 

branqueamento (18), contra a vida, a integridade física 

ou a liberdade das pessoas (11), de tráfico de seres 

humanos (8) e de terrorismo (6). 

Note-se que uma reunião de coordenação pode estar 

relacionada com mais de um tipo de infracções penais. 

Gráfico 9: Países Requeridos em 2007-2008
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Gráfico 10: Principais Tipos de Infracções Penais em 2007-2008

Gráfico 11: Reuniões de coordenação em 2005-2008
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França, Itália e Reino Unido, enquanto países requeren-
tes, organizaram um total de 66 reuniões de coordena-
ção, representando metade do número total de reuniões 
de coordenação realizadas ao longo do ano. A França, 
por si só, foi responsável pela realização de 25% deste 
tipo de reuniões. A Noruega apareceu referenciada nas 
estatísticas de 2008, pela primeira vez, ao organizar 
cinco reuniões de coordenação.

Em 2008, a Eurojust solicitou o envolvimento de Estados 
terceiros em 141 ocasiões, contra 117 pedidos de envol-
vimento formulados em 2006 e 188 em 2007. Estados 
terceiros participaram em 39 reuniões de coordenação.

O Gráfico 14 ilustra o envolvimento de outras ins-
tituições da União Europeia ou outras organizações 
internacionais em casos operacionais da Eurojust e que 
participaram em reuniões de coordenação.

Gráfico 12: Reuniões de Coordenação — Países Requerentes em 2007-2008

Gráfico 13: Reuniões de Coordenação — Países Requeridos em 2007-2008
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Gráfico 14: Instituições Europeias e Organizações Internacionais

2005 2006 2007 2008
Reuniões 

decoordenação em 
2007

Reuniões de 
coordenação em 

2008

Europol 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Conselho Europeu  0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

Nações Unidas 0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

Cooperação dos 
Serviços Nórdicos  

0 0 1 0 0 0

UNMIK 0 0 0 1 0 1

TOTAL 13 10 32 38 14 29

Pedidos Formais nos termos da alínea a) do artigo 
6.º e da alínea a) do artigo 7.º da Decisão Eurojust

No ano de 2008, foram emitidos doze 

pedidos nos termos da alínea a) do artigo 

6.º da Decisão Eurojust.

Oito dos pedidos foram formulados nos termos da alí-

nea a-v) do artigo 6.º.  Em dois casos, a representação 

nacional italiana solicitou às suas autoridades nacionais 

que considerassem a disponibilização de informação. 

Um dos casos, relacionado com fraude e branqueamen-

to de capitais, foi aberto pela Itália; o outro caso, rela-

cionado também com fraude, foi aberto pela Eslovénia.

A representação nacional italiana solicitou às respectivas 

autoridades, em cinco situações diferentes, que consi-

derassem a necessidade de se coordenarem com as 

autoridades competentes dos outros Estados-Membros 

envolvidos, nos termos da alínea a-iii) do artigo 6.º. 

Três destes casos referiam-se a fraude, um referia-se 

a associação criminosa para ajuda à imigração ilegal e 

outro caso referia-se a terrorismo.  Os casos que estive-

ram na origem destes pedidos haviam sido abertos por 

Portugal, França, Itália e Dinamarca.

Num outro caso, aberto por Espanha, foi recomendado 

às autoridades italianas, nos termos da alínea a-i,iii e v) 

do artigo 6.º, que  abrissem uma investigação relativa-

mente a factos específicos. 

Três pedidos foram feitos nos termos da alínea a-ii) do 

artigo 6.º.  O primeiro pedido referia-se a um caso de 

auxílio à imigração ilegal, em que as representações 

nacionais portuguesa e espanhola recomendaram às 

suas autoridades que reconhecessem que as autori-

dades portuguesas estavam em melhor condição para 

instaurar o procedimento criminal relativamente aos 

factos, bem como que considerassem a possibilidade 

de requerer o apoio da Eurojust relativamente a uma 

futura coordenação. A recomendação foi aceite. 

O segundo pedido referia-se a um caso de ofensas corpo-

rais graves. A representação nacional espanhola recomen-

dou às suas autoridades nacionais que reconhecessem 

que as autoridades finlandesas se encontravam em melhor 

condição para instaurar o procedimento penal relativa-

mente aos factos e que transferissem o processo. Este 

caso havia sido registado por iniciativa da Finlândia. 

O terceiro pedido referia-se a um caso de rapto, no qual 

a representação nacional portuguesa recomendou às 

suas autoridades nacionais que reconhecessem que as 

autoridades espanholas estavam em melhor condição 

para instaurar o procedimento penal relativamente aos 

factos em causa. A representação nacional portuguesa 

solicitou às suas autoridades competentes que se coor-

denassem com as autoridades espanholas competentes 

e que, para o efeito, considerassem solicitar o apoio da 

Eurojust. A recomendação foi aceite.   

Um último pedido com base na alínea a-i) do artigo 6.º 

referia-se a um caso de contrafacção de mercadorias. A 

representação nacional italiana solicitou às suas auto-

ridades nacionais que instaurassem o procedimento 

penal relativamente a factos específicos apurados no 

âmbito de uma investigação francesa. 

No ano de 2008, não foi emitido qualquer 

pedido nos termos da alínea a) do artigo 7.º 

da Decisão Eurojust.

A Eurojust gostaria de realçar a importância de que se 

reveste a utilização adequada da alínea a) do artigo 6.º 

e da alínea a) do artigo 7.º como instrumentos legais 
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particularmente adequados ao alcançar de soluções 
mais rápidas e eficazes para a prevenção ou a resolução 
de conflitos de jurisdição. Importa, todavia, notar que o 
recurso às recomendações a que se referem os artigos 
6º e 7º contou igualmente com o acordo das autorida-
des nacionais envolvidas nas investigações e presentes 
nas reuniões de coordenação.

Mandado de Detenção Europeu 

A Eurojust tem três objectivos no domínio do MDE:  

• Facilitar a execução dos MDE (Artigo 3.º da 
Decisão Eurojust)

• Emitir parecer em caso de MDE concorrentes 
(Artigo 16.º da Decisão-Quadro do Conselho de 13 
de Junho de 2002 relativa ao mandado de deten-
ção europeu, 2002/584/JAI, doravante designada 
«DQ MDE»)

• Receber comunicações de incumprimento de pra-
zos de execução de MDE (Artigo 17.º da DQ 
MDE)

Segue-se uma amostragem do trabalho desenvolvido 
nestes três domínios.

1.  Casos relacionados com a facilitação da implementa-
ção do Mandado de Detenção Europeu

Em 2008, a Eurojust registou um total de 237 casos 
de facilitação da implementação de MDE. Apenas dois 

casos diziam respeito a um questionário geral, enquan-

to todos os restantes tinham natureza operacional. 107 

destes casos ainda estão pendentes. 

Verifica-se a necessidade de garantir a coordenação rela-

tivamente à implementação de mandados de detenção 

europeus sempre que estes conflituam com mandados 

de detenção nacionais emitidos pelos mesmos tipos de 

actividades criminosas, por forma a garantir o uso ade-

quado das causas de recusa de implementação de um 

MDE, em particular nos casos de investigações e procedi-

mentos penais paralelos relativamente ao mesmo facto.  

2.  Casos relacionados com o artigo 16.º da Decisão-

Quadro relativa ao mandado de detenção europeu

Em 2008, a Eurojust prestou apoio às autoridades nacio-

nais em quatro casos de MDE conflituantes. Três dos casos 

foram registados pela Bélgica (relativamente a França, 

Reino Unido, Luxemburgo e Itália) e um caso foi registado 

pela República Checa (relativamente ao Reino Unido). 

3.  Casos relacionados com o artigo 17.º da Decisão-

Quadro relativa ao mandado de detenção europeu 

Um total de 28 casos de incumprimento dos prazos de 

execução foi comunicado à Eurojust em 2008. Os dois 

diagramas acima revelam a distribuição de casos rela-

cionados com o artigo 17.º, de acordo com o país que 

comunicou o caso à Eurojust (país que comunicou, que 

poderá ser o país requerido ou o país requerente), bem 

como os restantes países interessados.

Gráfico 15: Implementação do MDE — Países requerentes em 2008
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Gráfico 16: Implementação do MDE — Países requeridos em 2008

Gráfico 17: Casos relacionados com o artigo 17.º
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A razão apontada com mais frequência pelos Estados-

Membros para a impossibilidade de implementação 

do MDE dentro do prazos previstos no artigo 17.º da 

Decisão-Quadro relativa ao MDE prende-se com o facto 

de ter sido necessário solicitar à autoridade judiciária 

de emissão informações adicionais, tendo este processo 

(recepção do pedido, elaboração da informação preten-

dida e tradução) contribuído para o atraso no cumpri-

mento do mandado.  

Outras razões de impossibilidade de implementação do 

MDE dentro dos prazos previstos no artigo 17.º inclu-

íam :  

• O pedido dirigido à autoridade judiciária de emis-

são para que garanta que a pessoa requerida será 

devolvida ao Estado de execução para cumpri-

mento da pena;

• Atraso na entrega da versão original do MDE;

• Recurso admitido relativamente a uma decisão de 

entrega da pessoa requerida (mas também em 

virtude de uma inserção deficiente de determina-

das informações no mandado emitido); e

• Apesar da entrega da pessoa requerida ter sido 

atempadamente decidida, foi impossível proceder 

à implementação devido ao estado de saúde do 

suspeito ou a dificuldades em o notificar.  

Equipas de Investigação Conjunta 

A experiência prática e o conhecimento das equipas de 

investigação conjunta (EIC) por parte dos magistrados e 

investigadores têm vindo a aumentar exponencialmen-

te nos últimos anos. Em 2008, os Membros Nacionais 

recomendaram às suas autoridades nacionais a consti-

tuição de EIC em 21 casos.   

Está a ser explorada a possibilidade de a Eurojust obter 

fundos comunitários destinados ao co-financiamento de 

EIC no âmbito do Programa da Comissão «Prevenção e 

Luta contra a Criminalidade». Em 2008 foi dado mais 

um passo nesse sentido ao ser concedido um financia-

mento à Eurojust (na sua qualidade de parceiro-quadro) 

para co-financiar EIC. O processo encontra-se, actual-

mente, em curso.  

A 15 e 16 de Dezembro de 2008, a Eurojust e a Europol 

organizaram a quarta reunião da rede de peritos 

nacionais sobre EIC, que teve lugar nas instalações da 

Europol. Nesta reunião estiveram presentes peritos dos 

Estados-Membros, do OLAF, da Eurojust e da Europol, 

bem como representantes do Secretariado-Geral do 
Conselho e da Comissão. No corrente ano, represen-
tantes dos Estados Unidos da América estiveram, igual-
mente, presentes. As comunicações foram apresenta-
das por peritos nacionais em EIC e as duas sessões de 
trabalho efectuadas centraram-se na partilha de expe-
riências práticas. Foi reconhecido o papel de facilitador 
desempenhado pela Eurojust e pela Europol e uma das 
conclusões principais prendeu-se com o reconhecimento 
da importância do envolvimento das polícias e das auto-
ridades judiciárias desde a fase inicial de planeamento e 
decisão de criação de uma EIC. O texto das Conclusões 
encontra-se no Documento do Conselho 17512/08, de 
19 de Dezembro de 2008.

A Eurojust e a Europol deram conta dos progressos rea-
lizados na produção e publicação de um manual sobre 
EIC, o qual visa complementar o actual «Guia sobre 
a legislação dos Estados-Membros da União Europeia 
relativa às Equipas de Investigação Conjuntas» ela-
borado pela Europol e pela Eurojust. O novo manual 
foi distribuído pelos peritos nacionais em EIC e pelos 
outros participantes durante o seminário. O manual 
visa, fundamentalmente, fornecer informações aos res-
ponsáveis pelas investigações sobre as bases jurídicas 
e os requisitos necessários para criar uma EIC, bem 
como prestar aconselhamento sobre a melhor forma 
de aproveitar todas a potencialidades que estas equi-
pas contêm. O manual pretende, igualmente, clarificar 
possíveis mal-entendidos sobre EIC, incentivar os pro-
fissionais a utilizarem esta ferramenta relativamente 
recente que pode constituir uma mais-valia para as suas 
investigações, e ajudar, de forma geral, a desenvolver 
a cooperação internacional em matéria penal. O manual 
procura reunir experiências práticas partilhadas, bem 
como material recolhido em seminários e reuniões. 
Sendo um documento vivo, o manual será actualizado 
regularmente, particularmente em função de novas 
experiências de tratamento de casos.    

Principais Áreas de Criminalidade

De seguida passaremos à informação sobre infracções 
penais específicas e actividades conexas com as seguin-
tes áreas de criminalidade: terrorismo, contrafacção, 
tráfico de estupefacientes, tráfico de seres humanos, 
branqueamento de capitais, crimes contra a proprieda-
de ou bens do sector público, incluindo fraude, crimes 
contra a vida, a integridade física e a liberdade das 
pessoas e criminalidade informática.

Estes são os tipos de criminalidade que envolvem um 
maior número de casos e emergem como prioridade no 
apoio que a Eurojust presta às autoridades nacionais.
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Terrorismo

Gráfico 18: Casos de Terrorismo em 2004-2008
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Em 2008 foram organizadas reuniões de definição 
estratégica e táctica para promover e reforçar a coope-
ração judiciária entre os Estados-Membros no domínio 
da luta contra o terrorismo. Estas reuniões oferecem, 
igualmente, a oportunidade de se proceder ao intercâm-
bio directo de informações e à troca de experiências no 
que respeita à definição de boas práticas.

A Eurojust, com base em contribuições das autoridades 
nacionais responsáveis pelas questões relacionadas 
com o terrorismo de todos os 27 Estados-Membros, 
contribuiu para o Relatório da Europol sobre a Situação 
do Terrorismo e suas Tendências (TE-SAT 2008) e pro-
duziu as primeiras contribuições para o Observatório 
de Condenações por Terrorismo, que reúne informação 
sobre condenações e absolvições por crimes de terro-
rismo, baseado em fontes abertas, e disponibilizando, 
igualmente, informação analítica e estatística 

Em 2008, assistiu-se a um aumento, não só da cola-
boração com parceiros da União Europeia, mas tam-
bém da cooperação com organizações internacionais e 
Estados terceiros. 

Casos de Terrorismo em 2008 Total

Financiamento do terrorismo 8

Terrorismo e crimes cometidos ou 
passíveis de ser cometidos no decur-
so de actividades terroristas 

23

Outros tipos 8

A Eurojust registou 39 novos casos operacionais de ter-
rorismo em 2008. Apesar de este número parecer apon-

tar no sentido da estabilização comparativamente ao 
ano transacto, a verdade é que os casos que envolvem 
o financiamento do terrorismo aumentaram. Espanha, 
França e Reino Unido foram os países mais requeridos 
relativamente a casos de terrorismo, enquanto que 
cinco das seis reuniões de coordenação foram organi-
zadas por Itália.

Os grupos fundamentalistas continuam a ser preva-
lecentes nas investigações comunicadas à Eurojust, 
seguidos dos grupos separatistas. Esta tendência é 
igualmente confirmada por informações sobre senten-
ças proferidas em casos de terrorismo, comunicadas 
à Eurojust pelas autoridades nacionais, nos termos da 
Decisão do Conselho de 20 de Setembro de 2005 rela-
tiva à troca de informações e à cooperação em matéria 
de infracções terroristas (Decisão 2005/671/JAI).

Metade das sentenças comunicadas refere-se a grupos 
terroristas fundamentalistas (190 num total de 384 
sentenças), enquanto que 148 sentenças se referem, 
preferencialmente, a grupos separatistas. Apenas 10 
Estados-Membros comunicaram sentenças por actos 
de terrorismo: Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, 
Irlanda, Itália, Países Baixos, Espanha, Suécia e Reino 
Unido. O resultado relativo a processos judiciais em 
2008 mostra que a média de condenações aplicadas nos 
Estados-Membros era ligeiramente inferior a dez anos. 
De salientar as altas percentagens de condenações na 
Alemanha, na França e em Itália. A média de absolvi-
ções tem vindo a decrescer ligeiramente desde 2007 
(de 27% para 23%).
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Contrafacção

Gráfico 19: Casos de Contrafacção em 2004-2008
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O número de casos de contrafacção comunicados à 

Eurojust continua a aumentar (108 novos casos opera-

cionais contra os 94 casos registados em 2007). A ten-

dência é particularmente significativa no que se refere 

aos casos de cópia ilegítima de produtos (a França teve 

um papel de relevo ao registar novos casos) e de falsi-

ficação de moeda e meios de pagamento (incluindo seis 

casos de contrafacção do Euro).

Casos de Contrafacção em 2008 Total

Contrafacção e piratagem de produtos 12

Falsificação e tráfico de documentos 
administrativos 

46

Falsificação de moeda e meios de 
pagamento

50

O número de reuniões de coordenação organizadas pelo 

Eurojust relativamente a estas infracções aumentou 

significativamente (quatro em 2007 e quinze em 2008). 

Em 2008, a Eurojust associou-se a dois ficheiros de 

análise da Europol centrados na contrafacção, que veio 

a permitir a participação da Eurojust nas reuniões de 

peritos realizadas na Europol e na participação desta 

última em vários casos complexos da Eurojust. 

Tráfico de Drogas

A abolição da maioria dos controlos de fronteira internos 

transformou a União Europeia num mercado mais atrac-

tivo para a introdução de drogas ilegais e facilitou a 

aquisição e a distribuição de matérias-primas utilizadas 

na produção de estupefacientes.

Em 2008 manteve-se o padrão de distribuição geo-

gráfica já identificado em 2007, tendo a Espanha, os 

Países Baixos e a Itália sido os países mais solicitados, 

seguidos de perto pela Alemanha, França, Reino Unido 

e Bélgica. As representações nacionais neerlandesa e 

italiana viram o seu volume de trabalho significativa-

mente aumentado (praticamente o dobro no caso da 

Itália) como países requerentes, o que se traduziu num 

aumento dos contactos entre as autoridades nacionais 

destes países e a Eurojust. Relativamente a casos com-

plexos específicos, a Eurojust identificou a presença 

acrescida de grupos criminosos nigerianos no seu volu-

me trabalho.  

O número de reuniões de coordenação organizadas pela 

Eurojust relativamente a casos de tráfico de drogas pra-

ticamente duplicou em 2008 (24 casos em 2007 contra 

40 casos em 2008), o que se traduziu no aumento de 

casos complexos requerendo coordenação entre as 

autoridades nacionais de vários países. Particularmente 

interessante é o número de reuniões de coordenação 

organizadas pela representação nacional italiana, que 

quintuplicou.  

A Eurojust apoiou os trabalhos preparatórios do novo 

Plano de Acção Europeu sobre Drogas para 2009 – 

2012, organizados pelo «Grupo de Trabalho Horizontal 
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Gráfico 20: Casos de Tráfico de Drogas em 2004-2008
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sobre Drogas» do Conselho. A Presidência francesa 

insistiu na importância do papel desempenhado pela 

Eurojust na implementação do novo Plano de Acção, 

particularmente no que se refere à cooperação no âmbi-

to da aplicação da lei na União Europeia.

Tráfico de Seres Humanos

Conforme foi realçado no Projecto de Conclusões do 

Conselho, as quais estabeleceram as prioridades da 

União Europeia na luta contra a criminalidade organiza-

da com base na «Avaliação de Ameaças da Criminalidade 

Organizada (OCTA) 2007», o auxílio à imigração ilegal 

e o tráfico de seres humanos (TSH) deverão constar 

entre as principais prioridades. Neste contexto, em Maio 

de 2008, a Eurojust realizou, em Portoroz, Eslovénia, 

uma reunião estratégica dedicada ao tráfico de seres 

humanos e à protecção de testemunhas. Esta reunião, 

que contou com o apoio da Presidência eslovena do 

Conselho da União Europeia, teve por objectivo contri-

buir para a compreensão destes fenómenos criminais 

e dos mecanismos, padrões e boas práticas específicas 

que já foram ou deverão ser criados e desenvolvidos 

para proteger as vítimas do tráfico de seres humanos no 

decurso das investigações e dos procedimentos penais.  

Entre 2004 e 2008, o tráfico de seres humanos repre-

sentou 5,72% do volume de trabalho da Eurojust, num 

total, para este período, de 230 casos, sendo de 6,95% 

apenas em 2008, num total de 83 casos (a maioria 

reportando-se ao tráfico de seres humanos para efeitos 
de exploração sexual). É de notar que estas estatísticas 
não incluem os casos de ajuda à imigração ilegal (20 
casos em 2008).

Com excepção do ano de 2006, o número de casos de 
tráfico de seres humanos registados na Eurojust tem 
vindo a sofrer um aumento constante.

A Roménia, a Bulgária e a República Checa são os paí-
ses que mais frequentemente requerem a intervenção 
da Eurojust, enquanto que a Itália e a Espanha são os 
países mais requeridos pelas autoridades dos restantes 
Estados Membros através da Eurojust. O número de 
pedidos dirigidos à Itália tem permanecido constante 
ao longo destes últimos dois anos (14 casos), enquanto 
que a Espanha duplicou o seu envolvimento como país 
requerido por este tipo de infracção penal, isto é, sete 
casos em 2007 contra 14 casos em 2008. 

O registo de casos de tráfico de seres humanos pela 
Bulgária aumentou drasticamente em 2008, por com-
paração com o ano anterior (de 1 caso para 12 casos), 
enquanto que a Roménia continua a deter o maior 
número de casos, embora este não tenha aumentado 
desde 2007 (17 casos).  

O número de reuniões de coordenação para lidar com 
casos de tráfico de seres humanos aumentou, igual-
mente, em 2008, tendo sido realizadas 8 reuniões.  
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Branqueamento

O volume de trabalho da Eurojust relacionado com o 
branqueamento de capitais registou aumentos anuais 
entre 2004 e 2007, numa média de 28 casos por ano. 
Em 2008, esta tendência sofreu uma quebra, tendo 
sido registado um total de 103 casos. O branquea-
mento representa 8,5% do volume total de trabalho 
da Eurojust, com 345 casos registados desde 2004. O 
número de casos de branqueamento registado em 2008 
representa um volume de 8,6% dos casos registados no 
decurso do ano.

Em 2007, os países que, mais frequentemente, regis-
taram casos relacionados com este tipo de infracções 
penais foram Portugal e Roménia, com dez e oito casos, 
respectivamente. Em 2008, Portugal registou a maio-
ria destes casos, imediatamente seguido pelos Países 
Baixos (17 e 14 casos, respectivamente).  

Os países mais requeridos em 2008 por casos de 
branqueamento foram Espanha e França, com 22 e 18 
casos, respectivamente.

 Gráfico 21: Casos de Tráfico de Seres Humanos em 2004-2008

Gráfico 22: Casos de branqueamento de capitais em 2004-2008
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O número de reuniões de coordenação efectuadas em 

2008 aumentou ligeiramente, perfazendo um total de 

18 reuniões. 

A Eurojust esteve envolvida num Ficheiro de Análise da 

Europol sobre branqueamento. 

Crimes contra a Propriedade ou Bens do 

Sector Público incluindo Fraude  

A Eurojust registou um total de 500 casos de crimes 

contra a propriedade ou bens do sector público incluindo 

fraude. Estes números incluem casos registados numa 

(ou mais) das seguintes subcategorias: roubo organiza-

do, tráfico ilícito de bens culturais, incluindo antiguida-

des e obras de arte, burla e fraude, extorsão, contra-

facção e cópia ilícita de produtos, falsificação e tráfico 

de documentos administrativos, falsificação de moeda 

e meios de pagamento, corrupção e, como categoria 

residual, outros tipos de crimes contra a propriedade ou 

bens do sector público incluindo fraude. Algumas subca-

tegorias são analisadas na secção relativa à contrafac-

ção. As estatísticas referentes a esta secção centram-se 

na categoria burla e fraude, a qual constitui a maior 

subcategoria dentro deste tipo de crimes.  

Os casos de burla e fraude, incluindo fraude fiscal, burla 

informática, infidelidade, abuso de confiança e fraude 

relativa ao IVA, têm vindo a aumentar, desde 2004, com 

uma média anual de 40 casos. Em 2008, este tipo de 

crime constituiu 16% do volume anual de trabalho da 

Eurojust, correspondendo a 192 casos. 

A Eurojust organizou 15 reuniões de coordenação rela-

tivas a investigações que tinham por objecto crimes de 

burla e fraude.

A Eurojust esteve envolvida num ficheiro de análise da 

Europol sobre fraude em carrossel.

Gráfico 23: Casos de Burla e Fraude em 2004-2008
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Gráfico 24: Casos de Crimes contra a Vida, a Integridade Física ou a Liberdade das Pessoas em 

2004-2008
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Crimes contra a Vida, a Integridade Física ou a Liberdade das Pessoas

Os casos integrados na categoria crimes contra a vida, 
a integridade física ou a liberdade das pessoas, regis-
tados pela Eurojust, tiveram um acréscimo de cerca 
de 9% por comparação com o ano anterior (mais 12 
casos), alcançando o número de 146 casos registados 
em 2008.  

Este tipo de crime inclui as subcategorias homicídio, 
ofensas corporais graves e rapto, sequestro e tomada 
de reféns. As categorias correspondendo a homicídio e 
ofensas corporais graves aumentaram em sete e oito 
casos, respectivamente, por comparação com 2007, 
enquanto que a categoria rapto, sequestro e tomada de 
reféns registou um decréscimo de três casos. 

Casos de Crimes contra a vida, a 
integridade física ou a liberdade 

das pessoas em 2008
Total

Homicídio 86

Ofensas corporais graves 47

Rapto, sequestro e tomada de reféns 13

Ao analisar estas estatísticas, deverá ter-se em consi-
deração a frequente associação destes crimes violentos 
com casos de tráfico de drogas e de tráfico de seres 
humanos. 

Em 2008, a Eurojust organizou 11 reuniões de coorde-

nação relacionadas com estes casos, duplicando, por-

tanto, o número de reuniões efectuadas em 2007.

Criminalidade Informática

Em 2008, o Sistema de Gestão de Casos registou 31 novos 

casos de criminalidade informática, o que representou um 

acréscimo significativo relativamente a 2007 (11 casos). 

Em 2008, a Comissão Europeia adoptou uma política 

geral sobre criminalidade informática com o objectivo 

de sensibilizar os Estados-Membros. 

Em Outubro de 2008, a Eurojust organizou uma reunião de 

definição estratégica sobre criminalidade informática em 

Atenas, Grécia, a qual contou com a participação de todos 

os Estados-Membros. Com esta reunião pretendia-se dis-

ponibilizar informação sobre o rápido desenvolvimento e a 

sofisticação da criminalidade informática, dar a conhecer o 

trabalho da Eurojust nesta área e obter uma melhor com-

preensão da existência, da estrutura e dos objectivos da 

rede 24/7, a mais importante rede de cooperação policial 

internacional sobre criminalidade informática, criada sob a 

orientação geral do Conselho da Europa.  
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Gráfico 25: Casos de Criminalidade Informática em 2004-2008  
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Ponto de Contacto para a Protecção das Crianças

Em Outubro de 2007, aquando da reunião informal 
do Conselho JAI realizada em Lisboa, a protecção das 
crianças foi um dos principais tópicos submetidos a 
discussão. No decurso da reunião, o Ministro da Justiça 
belga propôs que a Eurojust nomeasse um ponto de 
contacto para as questões relacionadas com a protecção 
das crianças, o que veio a verificar-se decorridas apenas 
algumas semanas.

O papel do Ponto de Contacto é o de coordenar infor-
mações, reunir e identificar boas práticas relevantes e 
partilhar experiências práticas obtidas em actividades 
operacionais efectuadas no âmbito de investigações 
transnacionais de casos envolvendo crianças. A subtrac-
ção de crianças, o abuso sexual de crianças, o tráfico 
de crianças e a pornografia infantil foram identificados 
como os principais tipos de crimes que suscitam preo-
cupação especial.  

O Ponto de Contacto representa a Eurojust neste domí-

nio e tem participado em conferências e seminários 

com a dupla tarefa de sensibilizar para a sua criação 

e garantir que a Eurojust tem acesso a boas práticas 

em casos envolvendo crianças. Complementarmente, 

acompanha o trabalho de organismos competentes 

(europeus e internacionais) com intervenção activa no 

domínio da protecção das crianças, nomeadamente, a 

Europol, a Interpol e o Escritório das Nações Unidas 

em Viena contra as Drogas e a Criminalidade (UNODC), 

aconselhando os Membros Nacionais da Eurojust sobre 

tratamento de casos envolvendo crianças. O Ponto de 

Contacto mantém, ainda, uma perspectiva constante e 

actualizada de todos os casos relacionados com crian-

ças tratados pela Eurojust. A título de exemplo, no que 

respeita a casos envolvendo crianças, a intervenção da 

Eurojust aumentou de forma constante ao longo dos 

últimos anos, crescendo de quatro casos em 2004 para 

25 casos em 2008. O Reino Unido, a Itália, a Roménia 

e a Suécia foram os países que formularam um maior 

número de pedidos de auxílio, enquanto que a Itália, os 

Países Baixos, a França e a Alemanha forma os países a 

quem, por mais vezes, foi solicitado auxílio. Os tipos de 

crime mais frequentes foram o abuso sexual de crianças 

(com 25% do total de casos), a pornografia de menores 

(com 24%) e o tráfico de seres humanos envolvendo 

crianças (com 20%). 

Em 2008, o Ponto de Contacto intensificou a coopera-

ção com a Europol, a Interpol e a Comissão Europeia 

e estabeleceu contactos próximos com a Coligação de 

Parceiros da União Europeia contra a exploração sexual 

de crianças na Internet. Além disso, o Ponto de Contacto 

lançou uma página na internet directamente acessível 
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através do sítio da Eurojust. Esta página contém a 
descrição das competências do Ponto de Contacto, 
estatísticas sobre casos tratados pela Eurojust 
envolvendo crianças e um endereço electrónico 
destinados a contactos de autoridades responsáveis 
pelo cumprimento da lei e organizações internacio-
nais (childprotection@eurojust.europa.eu).  

Avaliação do Tratamento de Casos

Através do seu trabalho em casos específicos, a 
Eurojust reúne e divulga informações sobre obstácu-
los, problemas, melhores práticas e soluções no âmbito 
da cooperação judiciária em reuniões com autoridades 
nacionais e reuniões de definição estratégica.  

A reunião estratégica sobre «As prioridade do OCTA 
e os procedimentos penais transnacionais», organi-
zada pela Eurojust a 21-22 de Fevereiro de 2008, 
revestiu-se de particular êxito no tocante à partilha 
das perspectivas das autoridades nacionais sobre as 
dificuldades encontradas aquando da instauração de 
procedimentos penais transnacionais. Um relatório 
completo foi submetido ao Conselho, em Maio de 
2008, cujos principais resultados foram confirmados 
após um período experimental de três meses (de 
Setembro a Novembro de 2008). Durante esse perí-
odo, as representações nacionais da Eurojust foram 
solicitadas a preencher um formulário de avaliação 
no Sistema de Gestão de Casos relativamente a 
cada caso que concluíam.

Sem surpresas, os atrasos tanto na execução de medi-
das de investigação urgentes como no intercâmbio 
de informação foram indicados como obstáculos ao 
processo de cooperação internacional. Os Membros 
Nacionais para a Eurojust confirmaram esta apreciação 
nas suas respostas sobre casos concluídos, tendo indi-
cado que, relativamente a vários casos transnacionais, 
os procedimentos de auxílio judiciário mútuo (MLA) 
ocupam demasiado tempo. As razões apontadas para 
estes atrasos diferem de caso para caso (dependendo 
dos sistemas jurídicos nacionais, da organização, dos 
recursos e do nível de prioridade concedido), pelo que 
não podem ser generalizadas. 

Outro obstáculo identificado pelas autoridades nacio-
nais foi a insuficiente coordenação em procedimen-
tos penais transnacionais. As dificuldades de coor-
denação entre os vários agentes da autoridade em 
entregas controladas complexas foram consideradas 
impeditivas da eficácia da acção judiciária contra 
grupos criminosos organizados. Deste modo, e em 
consonância, aliás, com as competências fixadas na 
Decisão Eurojust, a avaliação que fazemos do trata-
mento de casos elege a necessidade de coordenação 
como uma das razões que mais frequentemente 
determina as autoridades nacionais a solicitarem o 

apoio da Eurojust. Este apoio traduz-se, geralmente, 

no estabelecimento de ligações entre as investiga-

ções em curso em diferentes países, na organização 

de reuniões de coordenação, em facilitar a troca de 

informações entre os países envolvidos e em propor-

cionar às autoridades nacionais os meios logísticos 

de que necessitam para organizarem e desencadea-

rem acções coordenadas em vários países tais como 

detenções ou buscas domiciliárias simultâneas, 

entregas controladas, intercepção de comunicações 

telefónicas, recolha de amostras de ADN, audição de 

testemunhas e execução simultânea de vários man-

dados de detenção europeus. 

Apesar da existência de numerosos instrumentos 

jurídicos europeus e internacionais que visam facili-

tar a harmonização entre os sistemas penais nacio-

nais, quer no que respeita aos regimes legais quer 

no que respeita à prática judiciária, a verdade é que 

no decurso das reuniões de trabalho com as autori-

dades dos Estados-Membros têm sido identificados 

vários exemplos de discrepâncias que se traduzem 

em dificuldades de cooperação (p.ex., diferentes ins-

trumentos legislativos regulamentando as entregas 

controladas, prazos para intercepções e protecção de 

testemunhas e suas famílias). Além disso, a plena 

ratificação de determinados instrumentos jurídicos 

de cooperação judiciária continua pendente (p. Ex., 

a Convenção de 2000 relativa ao Auxílio Judiciário 

Mútuo em Matéria Penal). A avaliação efectuada a 

partir da análise do tratamento de casos identificou, 

ainda, as seguintes matérias como potencialmente 

geradoras de dificuldades: a falta de directrizes sobre 

procedimentos de declaração de perda de bens e a 

existência de requisitos processuais divergentes para 

recolha de meios de prova. Quanto a esta última 

questão, são de referir as conclusões alcançadas 

aquando da reunião de peritos de EIC, realizada em 

2008: os Estados Membros têm regras diferentes 

quanto à recolha e à admissibilidade de meios de 

prova; seria importante cada Estado-Membro criar, 

na sua legislação, mecanismos com vista à fácil 

aceitação de meios de prova reunidos de acordo com 

regras de outro Estado-Membro. 

Para além dos obstáculos jurídicos já referidos, enten-

deu-se que tanto as questões práticas (caso das bar-

reiras linguísticas nas intercepções), como a falta de 

proactividade por parte de alguns Estados-Membros, 

desempenham um papel importante nos atrasos de 

execução dos MDE. No exercício de avaliação dos 

casos, a fraca qualidade das cartas rogatórias foi outro 

dos motivos apontados para os atrasos.

As conclusões gerais acima referidas devem ser 

objecto de estudo mais aprofundado para identificar 

os problemas específicos que dão origem a atrasos 

e a obstáculos à cooperação em matéria penal e 



31

para que possam ser apresentadas propostas para o 
seu aperfeiçoamento. Nesse sentido, a Eurojust conti-
nuará a trabalhar com o propósito de melhorar as suas 
ferramentas de avaliação e os seus conceitos de recolha 
e difusão de informação relacionada com a cooperação 
judiciária.  

Ilustração de Casos: Introdução

Segue-se uma selecção de casos e de contribuições 
para investigações nacionais complexas, abrangendo 
um leque alargado de formas graves de criminalidade 
transnacional.

Caso 1 — Financiamento do Terrorismo

Atraso no cumprimento da carta rogatória

Em 2006, a Eurojust organizou uma reunião de coorde-
nação para garantir a imediata execução de várias car-
tas rogatórias urgentes emitidas no âmbito de um caso 
relacionado com o financiamento do terrorismo, aberto 
pelas autoridades judiciárias belgas e com ligações a 
Itália (transferência de dinheiro). 

Dois dos principais arguidos (um foi detido em Junho de 
2006 e o outro fugiu para o Paquistão) foram acusados 
de terem criado uma rede ilegal de tráfico de cartões de 
telefone, cujos lucros seriam, alegadamente, canaliza-
dos para vários grupos terroristas no Paquistão.

O principal obstáculo identificado neste caso foi a 
ausência de uma autoridade central de combate ao 
terrorismo em Itália à qual deveriam ser dirigidos os 
pedidos de auxílio urgentes.

A solução proposta durante a reunião de coordenação reali-
zada em 2006 (envio das mesmas cartas rogatórias a todas 
as potenciais autoridades competentes) não teve resultado 
positivo devido ao conflito de jurisdição territorial que sus-
citou, obrigando à intervenção do Supremo Tribunal. 

O conflito foi fundamentalmente causado pelo facto 
de a mesma carta rogatória, remetida a três Tribunais 
de segunda instância, solicitar que se procedesse a 
diversas diligências de investigação em diferentes ter-
ritórios e, consequentemente, em diferentes jurisdições 
territoriais. Enquanto que um dos tribunais resolveu o 
problema executando meramente a parte da carta roga-
tória relativamente à qual era competente, os outros 
dois tribunais solicitaram esclarecimentos ao Supremo 
Tribunal, o que originou um atraso de dois anos neste 
processo urgente.

Caso 2 — Tráfico de estupefacientes e 

entrega controlada  

Detido um grupo sueco que se dedicava ao tráfico de 
anfetaminas

A Eurojust esteve envolvida num caso relacionado com 

o tráfico, dos Países Baixos para a Suécia, de grandes 

quantidades de anfetaminas efectuado por uma orga-

nização criminosa sueca. Este caso envolveu, ainda, a 

Bélgica, a Alemanha e a Dinamarca. A Eurojust contou 

com a estreita colaboração do oficial de ligação para 

os países nórdicos na Haia, que, por sua vez, facilitou 

a cooperação entre as polícias sueca, neerlandesa e 

belga, cabendo à Eurojust prestar apoio à cooperação 

entre as autoridades judiciárias. 

O objectivo era localizar os fornecedores de estupefacien-

tes, organizar uma entrega controlada, apreender a droga 

e deter toda a rede criminosa.  A reunião de coordenação 

foi efectuada na Eurojust e contou com representantes da 

Suécia, da Dinamarca, da Alemanha, dos Países Baixos, da 

Bélgica e da Europol, tendo estado, igualmente, presente 

o oficial de ligação para os países nórdicos.

Após o fracasso de uma primeira busca a um armazém 

nos Países Baixos, as autoridades neerlandesas, cujos 

recursos eram necessários noutro local, acordaram, no 

decurso da reunião de coordenação, na realização de 

uma segunda busca seguida de vigilâncias. No decurso 

destas diligências foi encontrada uma grande quantida-

de de anfetaminas e a polícia neerlandesa instalou equi-

pamento técnico que permitiu seguir as actividades dos 

suspeitos. Os estupefacientes foram transportados num 

veículo pesado desde os Países Baixos até à Suécia, 

através da Bélgica, da Alemanha e da Dinamarca, sem-

pre sob vigilância policial. 

Esta acção coordenada permitiu recolher excelentes 

meios de prova e sete pessoas foram detidas na Suécia, 

em Julho. Em Outubro, um cidadão neerlandês foi 

detido nos Países Baixos tendo sido, posteriormente, 

entregue à Suécia. Sete pessoas encontram-se, actual-

mente, detidas. Foram apreendidos cerca de 200 quilos 

de produtos estupefacientes. 

Caso 3 — Tráfico de estupefacientes e 

branqueamento

A Eurojust facilitou a transmissão de informação e docu-

mentos num caso de tráfico de droga e branqueamento 

envolvendo as autoridades marroquinas

Em finais de Novembro de 2007, a polícia e as autori-

dades judiciárias neerlandesas solicitaram assistência 

à representação do seu país na Eurojust no âmbito 

de uma investigação que tinha por objecto uma rede 

criminosa altamente organizada que se dedicava ao trá-

fico de importantes quantidades de estupefacientes de 

Marrocos para os Países Baixos, bem como o branquea-

mento dos proventos obtidos através de tal actividade. 

Era necessário proceder à execução célere de várias 

cartas rogatórias, pelo que foi, subsequentemente, 

requerida ajuda para efeitos de coordenação judiciária.  
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Foram envolvidos nesta investigação os Países Baixos, 
Espanha, Marrocos e, mais tarde, a Suíça. Após duas 
reuniões de coordenação, foi acordado um plano de 
acção. A acção coordenada de recolha de prova e de 
desmantelamento da organização criminosa foi levada 
a efeito em Abril de 2008, em 26 locais diferentes, 
tendo resultado no congelamento de milhões de euros 
existentes em contas bancárias, na apreensão de bens 
imóveis, de veículos e de barcos localizados em quatro 
países, e em detenções de suspeitos. Os bens da rede 
obtidos em dois anos de actividade foram estimados em 
36 milhões de euros, grande parte dos quais se presu-
me terem sido branqueados. 

Graças à fluidez dos contactos directos entre colegas 
das representações nacionais envolvidas e as suas 
autoridades nacionais e aos contactos recentemente 
estabelecidos em Marrocos, aqui merecendo uma refe-
rência particular o magistrado de ligação belga naquele 
país, a acção e a subsequente transferência de informa-
ção e de documentos decorreu sem sobressaltos. 

Caso 4 — Tráfico de armas  

Coordenação de investigações e resolução de conflitos 
de jurisdição entre quatro Estados-Membros

No âmbito de uma investigação relativa a um caso de tráfi-
co de armas, um magistrado francês solicitou a assistência 
da Eurojust com o objectivo de facilitar o intercâmbio de 
informações e de prestar apoio à coordenação de investi-
gações entre quatro Estados-Membros. 

Em Maio de 2008, um suspeito encontrado na posse de 
várias armas ilegais foi detido em França. O suspeito 
havia transportado estas armas a mando de uma outra 
pessoa, a qual havia traficado mais de 350 armas nos 
Países Baixos desde 2006.

Uma reunião de coordenação foi realizada na Eurojust 
em Junho de 2008. No decurso dessa reunião, que 
contou com o apoio dos Membros Nacionais envolvidos, 
ficou acordada a realização de investigações paralelas e 
coordenadas na Áustria e em Espanha, países onde as 
armas foram vendidas. Ficou igualmente acordado que 
o procurador francês iria transferir o processo para as 
autoridades judiciárias holandesas, as quais estavam 
em melhores condições para instaurar o procedimento 
criminal e levar os arguidos a julgamento.

Caso 5 — Auxílio à imigração ilegal  

A Eurojust, em cooperação com a Europol, participou 
no bem sucedido desmantelamento de uma organização 
que se dedicava ao tráfico e exploração de trabalhado-
res migrantes

Sessenta e cinco pessoas suspeitas de pertencerem a 
uma vasta rede criminosa que se dedicava a prestar 

auxílio à imigração ilegal foram detidas por toda a 

Europa. A operação foi conduzida pela polícia nacional 

espanhola com o apoio da Europol. No decurso das 

investigações dirigidas pela Espanha, rapidamente se 

tornou claro que a referida rede criminosa tinha ligações 

em pelo menos 10 outros Estados-Membros da EU.

A pedido dos procuradores e juízes espanhóis encar-

regues da investigação, a Eurojust prestou auxílio às 

autoridades nacionais de quatro Estados Membros para 

que procedessem a uma investigação coordenada da 

actividade criminosa, ao mesmo tempo que facilitou  o 

cumprimento  dos pedidos de auxílio judiciário mútuo, 

designadamente no que dizia respeito à execução 

de mandados de detenção europeus. Em Outubro de 

2008, foram realizadas duas reuniões de coordenação, 

no decurso das quais ficou acordado que os Membros 

Nacionais envolvidos deveriam recomendar às suas 

autoridades nacionais que considerassem a possibilida-

de de dar início a investigações com base em factos e 

relativas a suspeitos identificados pelos investigadores 

espanhóis. Estas recomendações foram efectuadas 

pelas Representações Nacionais portuguesa e italiana e 

foram aceites pelas respectivas autoridades nacionais.

Foram realizadas outras reuniões de coordenação, e 

chegou-se a acordo acerca das datas para uma exe-

cução simultânea de detenções e buscas domiciliárias. 

A operação conjunta foi conduzida a partir de Málaga. 

Representantes da Eurojust foram enviados a Espanha 

onde se juntaram ao escritório móvel da Europol, a partir 

do qual as operações puderam ser coordenadas in loco.

Caso 6 — Auxílio à imigração ilegal  

A Eurojust, em cooperação com a Europol, prestou auxí-

lioàs autoridades nacionais  envolvidas numa investiga-

ção relativa a uma rede europeia de tráfico e exploração 

de trabalhadores migrantes, não só no domínio do inter-

câmbio de informações, mas também no que respeita à 

execução coordenada de mandados de detenção.

A pedido dos magistrados franceses responsáveis 

pela investigação, a Eurojust facilitou o intercâmbio 

de informações e auxiliou as autoridades nacionais de 

nove Estados-Membros a coordenarem as investigações 

pendentes em cada um deles e cujos objectos diziam 

respeito à mesma organização criminosa. Tratava-se 

de uma rede que recrutava imigrantes clandestinos no 

Afeganistão, na China, na Turquia, no Bangladeche e 

no Iraque para trabalharem em vários países europeus, 

designadamente a Irlanda, o Reino Unido, a Noruega e 

a Suécia. Crê-se que cada um dos imigrantes vítimas 

de tráfico e exploração terá pago entre € 10.000 a € 

12.000 pelo recrutamento e transporte até à Europa.

Na sequência da coordenação das investigações posta 

em prática pelas autoridades nacionais e que beneficiou 
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do apoio activo da Eurojust, foram detidas por toda a 

Europa, em Junho de 2008, 75 pessoas suspeitas de 

envolvimento nesta organização criminosa. As investi-

gações e detenções tiveram lugar na Bélgica, França, 

Alemanha, Grécia, Irlanda, Noruega, Países Baixos, 

Suécia e Reino Unido. Mais de 1.300 oficiais de polícia 

estiveram envolvidos na operação.

Esta operação conjunta foi desencadeada em Paris, onde 

um centro de coordenação internacional, acolhendo ofi-

ciais de ligação de diversos Estados Membros da UE, foi 

criado pelo gabinete central francês para a repressão da 

imigração clandestina e da admissão de estrangeiros sem 

autorizações de residência (OCRIEST). A Representação 

Nacional francesa manteve-se constantemente em 

contacto com Paris e com as outras Representações 

Nacionais. Três reuniões foram realizadas nas instalações 

da Europol e três reuniões de coordenação tiveram lugar 

nas instalações da Eurojust. Para além disso, a Eurojust 

foi responsável pelo apoio à execução coordenada de 

mandados de detenção europeus.

Caso 7 — Fraude/cópia ou clonagem de 

cartões bancários  

A Eurojust esteve envolvida o intercâmbio coordenado 

de informações que conduziram ao desmantelamento 

de uma rede que se dedicava à prática ilícita de usur-

pação dos  dados de cartões bancários

Em Agosto de 2008, a representação nacional da Bélgica 

na Eurojust recebeu iinformação sobre um grupo crimino-

so envolvido na recolha ilícita de dados  pessoais contidos 

em cartões bancários através da colocação de um dispo-

sitivo na cópia de informação sobre a ranhura de entrada 

do cartão nas caixas automáticas (ATM) e da instalação 

de uma câmara de video que captava os movimentos de 

digitação do código de acesso do respectivo titular.  

Esta rede operava a partir da Bélgica, mas tinha liga-

ções com outros países, tais como a Irlanda, Itália, 

Alemanha, Espanha, Países Baixos, Roménia, Marrocos, 

Canadá e Austrália.  

A Eurojust foi solicitada a prestar assistência na coorde-

nação das investigações em curso em todos os países 

envolvidos. Em Setembro de 2008, a Eurojust realizou 

uma reunião de coordenação com vista a fixar uma 

data comum para as acções simultâneas de recolha de 

prova nos países envolvidos, a estabelecer mecanismo 

de difusão célere das necessárias cartas rogatórias e a 

facilitar o intercâmbio das informações. 

Em Novembro de 2008, estas acções simultâneas tive-

ram lugar em seis países, de que resultaram 34 buscas 

domiciliárias, 15 detenções e a apreensão de material, 

tal como software para clonagem de cartões bancários, 

computadores portáteis e bilhetes de identidade falsos. 

Foi graças ao envolvimento e ao auxílio prestado pela 
Eurojust, bem como à colaboração com a Europol, que 
a coordenação de investigações, o intercâmbio de infor-
mação e a cooperação internacional em tão larga escala 
se tornaram possíveis.  

Caso 8 — Fraude em carrossel relativa ao IVA

A Eurojust prestou o seu apoio às autoridades alemãs 
na investigação de um caso grave de fraude em carros-
sel relativa ao IVA ao coordenar acções conjuntas nos 
Estados-Membros envolvidos

Em 2007, as autoridades alemãs desencadeadram 
uma investigação contra 14 indivíduos suspeitos de 
integrarem uma organização criminosa que se dedi-
caria à prática de fraudes em carrossel relativas ao 
IVA e cujos lucros resultantes da actividade criminosa 
atingiam vários milhões de euros. A Eurojust apoiou a 
coordenação de acções conjuntas em diferentes Estados 
Membros da UE. Em oito Estados-Membros (Chipre, 
Áustria, Itália, República Checa, Letónia, Lituânia, 
Espanha e Dinamarca), mandados de busca foram exe-
cutados em simultâneo e com êxito. 

Em 2008, as autoridades alemãs levaram a cabo inves-
tigações complementares relativas a um grupo crimi-
noso composto por 19 indivíduos, exercendo cargos de 
responsabilidade em diferentes empresas, suspeitos de 
terem certificado contas falsificadas relacionadas com 
alienações fictícias de equipamento electrónico que lhes 
permitiam fundamentar pedidos de restituição de IVA. 
A Eurojust desempenhou um papel importante no apoio 
à coordenação de acções conjuntas nos oito Estados-
Membros envolvidos. Em Maio de 2008, foram condu-
zidas acções simultâneas com base em mandados de 
busca emitidos pelo tribunal alemão. A Eurojust supe-
rintendeu a coordenação da execução simultânea das 
cartas rogatórias nos diferentes Estados-Membros, com 
o acompanhamento de investigadores do competente 
gabinete de investigação fiscal alemão.

A bem sucedida operação conduziu à recolha de provas 
importantes com vista a posteriores investigações cri-
minais na Alemanha.

Caso 9 — Criminalidade informática  

A criminalidade informática (fraude e abuso sexual 
cometido sobre menores na internet) e o papel dos 
«Réseaux IP Européens»

Os «Réseaux IP Européens» (RIPE) e o seu Centro de 
Coordenação de Redes ocupam-se da atribuição de 
recursos de internet, tais como endereços IP. Em 2008, 
as autoridades do Reino Unido procuraram auxílio no 
âmbito da criminalidade informática envolvendo fraude 
e abuso sexual de menores na internet. A Agência para 
as formas graves de criminalidade organizada (SOCA) 



34

em Londres havia previamente solicitado ao RIPE, sede-
ado em Amesterdão, que este removesse uma determi-
nada gama de endereços IP que estava a ser utilizada 
para atingir instituições financeiras do Reino Unido para 
a prática de fraudes e para distribuição de imagens por-
nográficas de crianças.

Uma reunião de coordenação foi realizada na Eurojust, a 
qual contou com a presença de representantes da SOCA, 
do «Crown Prosecution Service» (Ministério Público da 
Coroa), da polícia holandesa e do Gabinete do Procurador 
Nacional. Em finais de Setembro, representantes do 
Reino Unido participaram numa reunião dos RIPE em 
Amesterdão com vista a discutir quais as medidas que 
podiam ser adoptadas com vista ao encerramento dos 
endereços ilícitos. O envolvimento da Eurojust contribuiu 
para o concentrar das atenções na importância de serem 
explorados todos os possíveis caminhos com vista a privar 
os criminosos dos seus recursos de internet. 

Caso 10 — Criminalidade informática  

A coordenação da execução de cartas rogatórias entre 
quatro Estados Membros da UE e os Estados Unidos da 
América com o apoio de um sistema de videoconferência  

Em 2008, foi realizada uma reunião de coordenação na 
Eurojust no âmbito de dois casos franceses de crimina-
lidade informática envolvendo, entre outros, a Roménia, 
a Itália, o Reino Unido e os EUA.  

Tratava-se de casos de «phishing» em que o sítio de 
uma empresa de leilões on-line foi usado como plata-
forma. Os suspeitos usurparam a identidade de vende-
dores reais que utilizavam esse sítio, contactaram os 
compradores e defraudaram-nos por meio da utilização 
do sistema de pagamento on-line disponibilizado pela 
empresa. O pagamento desses bens fictícios foi efec-
tuado por vítimas francesas, tendo os montantes sido 
levantados de contas bancárias sedeadas em França. O 
dinheiro foi então recolhido pelos suspeitos, utilizados 
como correios, em França, Reino Unido e Hungria. 

No decurso da reunião de coordenação, cujo principal 
objectivo consistia na facilitação e na coordenação da 
execução de diversas cartas rogatórias, a delegação 
dos Estados Unidos trocou informações com os outros 
participantes através do sistema de videoconferência da 
Eurojust, com interpretação simultânea para inglês e 
francês. Esta foi a primeira videoconferência na Eurojust 
com interpretação em tempo real.

Caso 11 — Mandado de detenção europeu  

A Eurojust desempenhou um papel crucial na facilitação 
de um mandado de detenção europeu atinente a um 
homicídio

Na sequência da emissão, pelas autoridades suecas, de 

um mandado de detenção europeu, um cidadão búl-

garo foi detido no seu país por suspeita de homicídio. 

As autoridades búlgaras declararam que informariam 

a Eurojust e a Suécia assim que a decisão relativa à 

entrega entrasse em vigor, uma vez que havia sido 

interposto recurso pelo requerido.  Porém, apesar de ter 

havido desistência do recurso e de ter começado a cor-

rer o prazo legal de 10 dias para a entrega do requerido, 

nem a Eurojust nem a Suécia foram informadas até 24 

horas antes do fim de tal prazo. 

Dada a excelente cooperação entre as Representações 

Sueca, Búlgara, Checa e Alemã na Eurojust e o oficial de 

ligação para os países nórdicos em Sofia, a Suécia conse-

guiu obter todas as decisões necessárias das autoridades 

competentes de diferentes países e trazer o suspeito 

para a Suécia antes do final do prazo. Este resultado não 

teria sido possível sem o auxílio da Eurojust.

Caso 12 — Mandado de detenção europeu

A Eurojust elaborou pareceres que conduziram à extra-

dição de suspeitos de homicídio e que evitaram um 

conflito de jurisdição entre a Alemanha e a Itália

Um cidadão alemão foi assassinado em Itália por con-

terrâneos, os quais deixaram imediatamente o território 

italiano e fugiram para a Alemanha. Por forma a obe-

decer ao importante princípio legal de territorialidade, o 

procurador italiano desencadeou as suas próprias inves-

tigações, com vista a reunir provas no estrangeiro, a 

deter os suspeitos e a obter a sua entrega a Itália atra-

vés da emissão de Mandados de Detenção Europeus.

A execução das medidas rogadas (que envolvia inter-

cepções de comunicações telefónicas e vigilâncias), foi 

levada a cabo de acordo com as regras do direito pro-

cessual penal alemão. Porém, para poderem ser válidas 

perante o tribunal italiano as provas  deveriam ter sido 

recolhidas em conformidade com o direito processual 

penal italiano.  

Ao mesmo tempo, foi desencadeada uma investigação 

nacional na Alemanha, por forma a obedecer ao prin-

cípio da nacionalidade em casos de homicídio. Graças 

às acções levadas a cabo pelas autoridades alemãs, os 

suspeitos foram detidos naquele país.  

Por forma a evitar um conflito de jurisdição, a Eurojust 

elaborou pareceres que levaram a que as autoridades 

alemãs aceitassem a Itália como jurisdição para a ins-

tauração do procedimento penal e o mandado de deten-

ção europeu emitido pela Itália foi executado vindo os 

suspeitos a ser entregues à Itália.
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Os Membros Nacionais para a Eurojust enfrentam a imprensa internacional
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3  A D M I N I S T R A Ç Ã O

Considerações Gerais

A administração continuou a prestar apoio ao trabalho 

do Colégio. O Director Administrativo interino assu-

miu a chefia dos serviços administrativos na sequên-

cia da saída, em Maio de 2008, do anterior Director 

Administrativo, o qual deixou a Eurojust em Maio 

de 2008.  O processo de selecção do novo Director 

Administrativo teve início em 2008.

O processo de recrutamento de dois novos analistas 

para apoio à gestão de casos foi concluído em 2008. 

Neste mesmo ano, iniciaram funções sete assistentes 

de apoio à gestão de casos e um processo para o 

recrutamento de outros sete assistentes de analista foi 

também iniciado. Dezoito peritos nacionais destacados 

exerceram funções na Eurojust em 2008.

Em Março de 2008, tanto a Unidade para o Orçamento 

e Serviços Financeiros, como a Unidade de Recursos 

Humanos, foram temporariamente transferidas para 

instalações provisórias em A Haia. Em finais de 

Novembro de 2008, 70 funcionários administrativos 

foram transferidos para o recentemente concluído 

edifício Haagse Veste (HV1), uma solução temporária 

para albergar o pessoal até à instalação definitiva da 

Eurojust num novo edifício, que se julga vir a estar 

pronto em 2014. A infra-estrutura tecnológica e os 

espaços de trabalho no novo edifício foram instalados e 

equipados. O edifício HV1 dispõe de uma segunda sala 

de servidores, o que permite à Eurojust implantar uma 

rede redundante para os seus serviços mais cruciais, 

que constitui uma alternativa funcional em caso de 

avaria da rede principal.

Em 2008, a Eurojust decidiu recorrer a um consultor 

externo para a assessorar nos trabalhos de Revisão 

da sua Estrutura Organizacional que terão lugar em 

2009. 

Haagse Veste 1, novo escritório satélite
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O Comité de Segurança, formalmente criado em 

2007, permaneceu activo em 2008, tendo-se reuni-

do regularmente e tendo concentrado a sua atenção 

no desenvolvimento continuado do Regulamento de 

Segurança da Eurojust. O Comité de Segurança tam-

bém elaborou pareceres dirigidos ao Colégio e ao 

Director Administrativo sobre questões relacionadas 

com a segurança das tecnologias de informação e 

comunicação.

Gestão Orçamental

A Eurojust dispôs de um orçamento operacional de 

24,8 milhões de euros em 2008. Para além deste mon-

tante, fez transitar do ano anterior cerca de 420.000 

euros a fim de os afectar ao projecto financiado pelo 

programa AGIS, referente ao Sistema de Gestão de 

Casos e executou 3,1 milhões de euros das suas dota-

ções orçamentais de 2007. A Eurojust executou 97% 

das suas dotações, recorrendo ao orçamento ope-

racional, tendo reduzido drasticamente o volume de 

dotações transitadas para o ano de 2009 ao executar 

85% das suas dotações. De modo a fazer face aos cus-

tos das novas instalações, que ocupou desde finais de 

Novembro de 2008, a Eurojust formulou um pedido de 

financiamento suplementar e viu ser aprovado um orça-

mento rectificativo que veio aumentar em 4,8 milhões 

de euros o montante previsto no orçamento inicial, de 

20 milhões de euros.  

No decurso de 2008, foi processado um total apro-

ximado de 6.500 transacções. A Eurojust concluiu o 

seu projecto relativo ao Sistema de Gestão de Casos 

financiado pelo programa AGIS (E-POC III) em Julho 

de 2008, tendo apresentado o seu relatório final à 

Comissão Europeia em Outubro de 2008. A Eurojust 

também se candidatou a fundos complementares para 

o E-POC IV (orçamento total do projecto no valor de 

1.999.234 euros, sendo a Comissão Europeia soli-

citada a contribuir com 70%), assim como fundos 

para Equipas de Investigação Conjuntas através do 

Programa de Justiça Penal (orçamento total do pro-

jecto no valor de 316.473 euros, sendo a Comissão 

Europeia solicitada a contribuir com 95%) para execu-

ção no biénio 2009-2010.

A Eurojust pôs em funcionamento um sistema para 

gestão de inventário através do ABAC (o sistema de 

«contabilidade de exercício» da Comissão Europeia), 

o qual ficou operacional em finais de 2008. Ao mesmo 
tempo que se adiciona e combina com o sistema de 
gestão patrimonial, este sistema garante o preenchi-
mento dos requisitos do Regulamento Financeiro com 
respeito à gestão neste domínio. 

O Regulamento Financeiro da Eurojust foi actualizado 
em sintonia com o novo Regulamento Financeiro Geral, 
tendo sido enviado à Comissão Europeia, em finais de 
2008, para efeitos de aprovação. Tal como sucedeu em 
anos anteriores, as contas da Eurojust foram verifica-
das pelo Tribunal de Contas Europeu, tendo sido rece-
bida a garantia comprovativa da sua integridade. 

Gestão de Pessoal

No decurso de 2008, a Unidade dos Recursos Humanos 
concentrou as suas atenções em quatro questões pri-
mordiais: a adopção de várias normas regulamentares 
fundamentais relativas ao pessoal, concretizando polí-
ticas mais consistentes neste domínio, a preparação 
do primeiro exercício anual de avaliação, a execução 
e conclusão do processo de preenchimento de lugares 
previstos nos planos de desenvolvimento da organiza-
ção e quadros de pessoal, assim como a adopção de 
um plano de formação colectivo.

Na sequência da recomendação do Serviço de Auditoria 
Interna da Comissão Europeia no sentido de restringir 
o número de pessoal contratado temporariamente, 
foram postas a concurso 58 vagas, tendo sido rece-
bidas 2.564 candidaturas, enviados 441 convites para 
entrevistas e entrevistados 351 candidatos, de que 
resultou o preenchimento de 55 lugares. Em finais de 
2008, 172 pessoas exerciam funções na Eurojust. 

Em 2008, a Unidade de Recursos Humanos sofreu uma 
reestruturação significativa de forma a aperfeiçoar os 
serviços prestados e reduzir ainda mais a necessidade 
de contratação de pessoal temporário.

Novas Funcionalidades e Recursos

Em 2008, foi posto em funcionamento um sistema de 
correio electrónico seguro à disposição das autorida-
des de todos os Estados-Membros para intercâmbio 
de informações entre os Membros Nacionais e as suas 
autoridades nacionais.
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O Sistema de Gestão de Casos foi aperfeiçoado, 
beneficiando dos resultados do projecto E-POC III, 
co-financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 
programa AGIS. Além disso, a Eurojust financiou um 
conjunto de melhoramentos e investiu recursos huma-
nos consideráveis neste processo. A versão actualizada 
e melhorada deste sistema será disponibilizada em 
2009.

Também o equipamento de videoconferência foi objec-
to de melhoramento. A Eurojust pode actuar como 
charneira entre os diferentes sistemas técnicos em 
uso nos Estados-Membros, sendo de realçar que esta 
capacidade, que está já plenamente operacional e que 
se encontra integrada no conjunto de ferramentas pos-
tas à disposição das autoridades nacionais, permite, 
também, a integração de possibilidades de tradução 
simultânea durante as sessões de videoconferência.

Um acesso contínuo e adequado ao Sistema de 
Informação Schengen (SIS) revelou-se de importância 
vital para o tratamento de casos e para as actividades 
de cooperação e de coordenação da Eurojust. Entre 
Dezembro de 2007 e Dezembro de 2008, foram efec-
tuadas 229 consultas pelos Membros Nacionais da 
Eurojust. Entre os diversos resultados positivos dessas 
consultas, referem-se especialmente as possibilida-
des de os Membros Nacionais poderem confrontar a 
informação operacional de que dispõem com a contida 
no SIS e, quando cotejada com as informações em 
poder das autoridades nacionais, chegar a resultados 
que manifestamente beneficiam as investigações. As 
informações relevantes obtidas facilitaram, por exem-
plo, a descoberta do paradeiro e posterior detenção 

de algumas pessoas visadas em mandados de deten-

ção europeus. Além disso, o SIS fornece pormenores 

importantes relativos a alguns casos no âmbito dos 

quais dois ou mais mandados de detenção europeus 

foram emitidos contra a mesma pessoa. Esta informa-

ção tem sido muito útil como apoio à coordenação e às 

decisões judiciais sobre qual dos mandados de deten-

ção europeus deve ser executado em primeiro lugar. O 

acesso ao SIS tem igualmente revelado muita utilidade 

quando se trata de efectuar uma pesquisa rápida sem 

qualquer necessidade de mais pedidos formais a outros 

Membros Nacionais.

Acesso Público a Documentos

Nos termos do n.º 1 do Artigo 2.º da Decisão Eurojust 

com vista à Adopção de Regras Relativas ao Acesso 

Público aos Documentos da Eurojust, adoptada pelo 

Colégio, em 13 de Julho de 2004, «todo o cidadão da 

União e toda a pessoa singular ou colectiva que resida 

ou que tenha a sua sede social num Estado-Membro, 

tem direito de acesso aos documentos da Eurojust».

Durante o período a que este relatório se refere, a 

Eurojust não recebeu quaisquer pedidos explícitos de 

acesso aos seus documentos, tendo contudo recebido 

um pedido de informação administrativa abrangendo 

dados pessoais. Neste caso, a Eurojust aplicou, como 

se impunha, as disposições que a regem em matéria 

de acesso a documentos e de protecção de dados. 

Procurando encontrar, na sua decisão, o justo equilíbrio 

entre os divergentes interesses em causa, a Eurojust 

concedeu acesso parcial ao requerente. 
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4  R E L A Ç Õ E S  E X T E R N A S

Parlamento Europeu, Conselho Europeu e 
Comissão Europeia

A Eurojust manteve estreitas ligações de trabalho com 
as instituições europeias. Realizaram-se duas reuniões 
com os Estados que detêm a Presidência do Conselho 
da União Europeia (Troika), com o Secretariado-Geral do 
Conselho e com a Comissão Europeia. Tiveram, igual-
mente, lugar ao longo do ano discussões sobre a pre-
paração da implementação da nova Decisão Eurojust. O 
Secretariado-Geral do Conselho e a Comissão Europeia 
foram convidados a participar  na sessão de «brains-
torming» do Colégio da Eurojust, a qual versou sobre 
o impacto da nova Decisão Eurojust na consolidação e 
desenvolvimento deste organismo.

A Eurojust participa regularmente, na qualidade de obser-
vadora, no Grupo Multidisciplinar do Crime Organizado, 
no Grupo de Trabalho do Conselho sobre o Tratamento 
de Dados Jurídicos (E-Justice), e no Grupo Horizontal 
sobre Drogas. A Eurojust é, em situações específicas, 
convidada a participar das reuniões do Comité do Artigo 
36.º (CATS), do Grupo de Trabalho sobre Cooperação 
em Matéria Penal (COPEN), incluindo as reuniões do 
Grupo de Trabalho de Peritos COPEN-MDE, do Grupo de 
Trabalho de Cooperação na Área Aduaneira (CCWP), e 
do Grupo de Trabalho sobre Terrorismo.

Parceiros UE

Rede Judiciária Europeia 

Dois acontecimentos extremamente importantes assi-
nalaram o ano de 2008 para a Rede Judiciária Europeia 
(RJE).  O primeiro diz respeito à adopção, pelo Conselho, 
a 16 de Dezembro de 2008, da Decisão 2008/976/JAI 
sobre a Rede Judiciária Europeia. Esta Decisão vem 
reforçar a estrutura da RJE, assim como a sua comple-
mentaridade com a Eurojust.

O segundo prende-se com a celebração do décimo ani-
versário da Rede, para o qual a Eurojust foi convidada. 
Durante as comemorações foi adoptada a Declaração 
da Madeira. Um dos principais objectivos da RJE con-
siste em reforçar as relações com a Eurojust e outras 
organizações.

Em 27 de Outubro de 2008, foi realizada uma reunião 
entre os pontos de contacto coordenadores da RJE e o 

Colégio da Eurojust. O objectivo da reunião consistiu 

em dar início a uma discussão informal sobre o futuro 

conjunto da RJE e da Eurojust, tendo em conta as novas 

Decisões do Conselho relativas à Eurojust e à RJE, sobre 

a criação de um Sistema de Coordenação Nacional da 

Eurojust («ENCS») nos Estados-Membros da UE e sobre 

as tarefas comuns de ambas as entidades.

Europol

Foram registados progressos importantes ao nível da 

cooperação operacional e estratégica com a Europol.

Foi estabelecida uma ligação electrónica para a permuta 

segura de informações entre as duas organizações. Na 

sequência da assinatura, em 29 de Setembro de 2008, 

de um protocolo sobre a Tabela de Equivalências em 

matéria de segurança, a ligação através de uma linha 

de comunicação segura entre a Eurojust e a Europol 

passou a estar operacional. No decurso de 2008, a 

Eurojust recebeu 140 mensagens da Europol através 

da ligação segura. O valor operacional desta ligação 

segura poderia aumentar caso as restrições actuais 

sobre a sua utilização pelas Representações Nacionais 

da Eurojust e pelos gabinetes de ligação da Europol 

fossem eliminadas.

A Eurojust e a Europol continuaram a trabalhar em con-

junto em projectos relativos a equipas de investigação 

conjuntas (para mais informações acerca do manual 

relativo às equipas de investigação conjuntas, vide 

Equipas de Investigação Conjuntas, Capitulo 2).  

A Eurojust associou-se às actividades desenvolvidas no 

âmbito de outros seis ficheiros de análise da Europol, 

o que fez com que o número total de participações 

crescesse para 12. Este desenvolvimento é encorajador 

e seria benéfica para a Eurojust a sua participação em 

todos os ficheiros de análise da Europol com vista a 

intensificar uma cooperação mais efectiva. Tendo em 

vista auxiliar a procura de respostas para questões de 

natureza prática relativas à cooperação, foi elaborado 

e acordado entre a Eurojust e a Europol um documen-

to vivo, «Perguntas Mais Frequentes (FAQs) sobre a 

Associação a Ficheiros de Análise». O documento escla-

rece o âmbito da associação, bem como os parâmetros 

relativos ao intercâmbio de informações e esclarece a 

mais valia da associação da Eurojust aos ficheiros de 

análise da Europol.
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A Eurojust continuou a desenvolver a sua cooperação 

com a Europol em matéria de tratamento de casos. Ao 

longo do ano de 2008, a Eurojust envolveu a Europol em 

30 casos, o que resultou numa série de bem-sucedidas 

operações coordenadas em diversos Estados-Membros, 

particularmente no que respeita ao desmantelamento 

de organizações criminosas que se dedicavam à explo-

ração da imigração ilegal. Num exemplo notável, desig-

nado «Operação Trufas», representantes da Eurojust 

e da Europol trabalharam em conjunto no cenário das 

investigações num dos Estados-Membros envolvidos, 

com o propósito de se coordenarem as acções poli-

ciais e judiciárias (vide exemplo ilustrativo de casos 5, 

Capítulo 2).  

A contribuição da Eurojust para o Relatório de Avaliação 

de Ameaças da Criminalidade Organizada da Europol 

(«OCTA») foi aprofundada em 2008, com a inclusão 

de uma nova secção destinada a tratar dos aspectos 

do auxílio judiciário mútuo na área da luta contra a 

criminalidade organizada. Adicionalmente, a Eurojust 

organizou, em Fevereiro de 2008, uma reunião estraté-

gica sobre as prioridades do «OCTA» e os procedimen-

tos penais transnacionais (vide Capítulo 2). A Eurojust 

tem prestado apoio à Europol em questões atinentes 

à vertente judiciária das vigilâncias transnacionais. A 

Eurojust deu também o seu contributo para o Relatório 

de Avaliação de Ameaças da Criminalidade Russa 

Organizada («ROCTA»), elaborado pela Europol.

Em 2008, os trabalhos relativos à nova Decisão Europol 

e as alterações à Decisão Eurojust ofereceram a opor-

tunidade de incluir nos novos textos legais disposições 

que regulamentassem e clarificassem a relação jurídica 

e estrutural entre ambas as organizações. Contudo, 

o acordo político sobre os textos foi conseguido em 

momentos distintos, o que inviabilizou a introdução de 

normas que, mutuamente, definissem a Eurojust e a 

Europol como parceiros privilegiados de cooperação. 

Por esta razão, na sequência da Declaração do Conselho 

aprovada em Junho de 2008, foi criado um grupo de 

trabalho composto por representantes da Eurojust e da 

Europol com vista a introduzir alterações ao Acordo de 

Cooperação de 2004 e a melhorar o intercâmbio mútuo 

de informações, especialmente no que se refere aos 

ficheiros de análise da Europol. Ambas as organizações 

trabalharam em conjunto com o propósito de apresen-

tarem ao grupo de trabalho, em finais de 2008, uma 

proposta de texto conjunto e uma nota explicativa. 

Espera-se que o acordo possa vir a ser assinado no 

início de 2009.

Organismo Europeu de Luta Anti Fraude 

A Eurojust concretizou um objectivo essencial em 2008, 

ao concluir por assinatura, em 24 de Setembro de 2008, 

o acordo sobre as modalidades de cooperação entre a 

Eurojust e o OLAF.  

Franz-Hermann Brüner e Lopes da Mota, por ocasião da cerimónia de assinatura do acordo sobre as modalidade de 

cooperação entre a Eurojust e o OLAF
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O acordo estabelece as modalidades de cooperação 

operacional entre a Eurojust e o OLAF na luta con-

tra a fraude, a corrupção e outros crimes lesivos dos 

interesses financeiros da Comunidade Europeia. Este 

documento cria uma plataforma de entendimento que 

potenciará o desenvolvimento de um trabalho conjunto 

e estreitará a cooperação entre ambas as instituições, 

ao mesmo tempo que contém normas que regularão a 

permuta de dados gerais e pessoais. 

Espera-se que o acordo venha a estimular uma coope-

ração mais eficaz no que toca a casos operacionais de 

interesse comum. As oportunidades devem ser aprovei-

tadas sempre que possível com vista a ultrapassar os 

obstáculos à cooperação, quer a nível nacional, quer a 

nível institucional.

A Eurojust reuniu-se com os seus homólogos no OLAF 

em quatro ocasiões em 2008, tendo evidenciado uma 

sólida progressão na identificação de métodos práticos, 

capazes de promover a melhoria da cooperação.  

Quatro acções de intercâmbio/visitas de estudo foram 

realizadas, as quais aumentaram a consciencialização 

para as tarefas e objectivos de cada organização e para 

outras áreas de cooperação. O OLAF esteve envolvido 

em cinco casos, tendo participado de três reuniões de 

coordenação na Eurojust e de uma outra realizada num 

Estado-Membro.

O presidente da Eurojust e o Director-Geral do OLAF, em 

conformidade com as práticas estabelecidas, reuniram-

se por duas vezes em 2008 com o propósito de discuti-

rem o progresso dos objectivos conjuntos.

A Eurojust e o OLAF organizaram uma conferência 

conjunta sobre a dimensão internacional da fraude e 

da corrupção, realizada em A Haia nos dias 3 e 4 de 

Março. Entre os participantes contavam-se procurado-

res, juízes e oficiais de alto nível das autoridades nacio-

nais competentes de todos os Estados-Membros, assim 

como magistrados de ligação para os Estados Unidos da 

América e para a Noruega.

Magistrados de Ligação

A Eurojust deu continuidade às actividades por si 

desenvolvidas e destinadas a encorajar contactos ao 

nível operacional com magistrados de ligação.  

Várias reuniões de coordenação organizadas pela 

Eurojust contaram com a presença de magistrados de 

ligação que deram a sua contribuição para a obtenção 

de melhores resultados em investigações de crimes em 

que estavam envolvidos mais de dois países.  A expe-
riência da Eurojust demonstra que, em muitos casos, 
os magistrados de ligação de Estados-Membros da UE 
junto de Estados Terceiros poderiam prestar apoio no 
que diz respeito ao trabalho operacional. 

Redes

Rede Europeia de Formação Judiciária 

A 7 de Fevereiro de 2008 foi assinado um Protocolo 
de Cooperação com a Rede Europeia de Formação 
Judiciária, com o objectivo de promover a cooperação 
entre ambas as entidades, ao permitir que juízes e pro-
curadores dos Estados-Membros, em funções ou estagi-
ários, frequentem um período de formação na Eurojust, 
permitindo-lhes familiarizar-se com as tarefas, funções 
e actividades desta organização. Outras formas de coo-
peração em matéria de formação judiciária poderão, 
também, vir a ser consideradas.

Rede Genocídio

Todos os anos, a Presidência da UE organiza uma reunião 
da rede europeia de pontos de contacto para o genocídio, 
crimes contra a humanidade e crimes de guerra, também 
conhecida como «Rede Genocídio», criada na sequência de 
uma Decisão do Conselho de 13 de Junho de 2002.

Estas reuniões, realizadas desde 2004 nas instalações 
da Eurojust, contam com a presença de representantes 
dos Estados-Membros, do Tribunal Penal Internacional, 
do Tribunal Criminal Internacional para a antiga 
Jugoslávia (ICTY), do Tribunal Criminal Internacional 
para o Ruanda, da Eurojust, da Comissão Europeia, do 
Secretariado-Geral do Conselho e da Interpol.

A Eurojust acolheu a quinta reunião da Rede Genocídio 
em 17 e 18 de Março de 2008. No decurso desta reu-
nião e no âmbito de uma discussão mais vasta sobre 
a nova Decisão Eurojust, foi discutida a localização do 
Secretariado da Rede no seio da Eurojust.

Organizações e Organismos Internacionais

Eurojustice 

À semelhança de anos anteriores, a Eurojust foi convi-
dada a participar na conferência Eurojustice, este ano 
realizada em Edimburgo, de 29 de Setembro a 1 de 
Outubro. A conferência introduziu a ideia da criação 
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de um fórum de Procuradores-Gerais e Directores das 

autoridades responsáveis pelo exercício da acção penal 

dos Estados-Membros da UE, tendo sido aproveitada a 

oportunidade para agradecer à Eurojust a disponibilida-

de, imediatamente manifestada, para prestar auxílio na 

organização das reuniões do referido fórum. Como se 

pode ler nas Conclusões da conferência, a Eurojustice 

poderia oferecer aos decisores políticos uma base mais 

ampla para a definição de prioridades e tendências 

comuns em matéria de justiça penal na UE.  

IberRed

A Rede Ibero-americana de Cooperação Judiciária 

(IberRed), uma rede de pontos de contacto para coo-

peração judiciária nos países da América Central e da 

América do Sul, constitui um parceiro importante da 

Eurojust no domínio do combate à criminalidade trans-

nacional. 

Em Junho de 2007, ficou acordada a negociação de 

um Memorando de Entendimento entre a Eurojust e a 

IberRed. Encetadas em 2008, as negociações encon-

tram-se agora na fase final. O Memorando representará 

um passo importante na intensificação das relações com 

os países da América Central e da América do Sul, uma 

vez que o documento contempla inter alia a facilitação 

de contactos directos, o intercâmbio de experiências e 

de informações e a participação em reuniões estratégi-

cas. Em 2008, seis casos envolvendo países da América 

Central e da América do Sul foram apresentados ao 

Colégio da Eurojust.

Associação Internacional de Procuradores  

A Eurojust é membro institucional da Associação 

Internacional de Procuradores (AIP), uma comunidade 

à escala mundial que reúne procuradores de mais de 

130 países. 

No contexto da oitava conferência regional europeia da 

AIP, realizada em A Haia, um grupo de 50 procuradores, 

juízes e conselheiros visitaram a Eurojust, em 13 de 

Março, com o propósito de conhecerem melhor a coor-

denação das investigações e dos procedimentos penais 

ao nível da UE.  

A Eurojust também participou na trigésima confe-

rência anual da AIP subordinada ao tema «Novas 

Tecnologias na Criminalidade e na Acção Penal: Desafios 

e Oportunidades» e na reunião geral, ambas realizadas 

em Singapura em 27-31 de Agosto. A Eurojust presidiu 

à sessão de trabalho sobre conflitos de jurisdição no 

âmbito da criminalidade informática e teve a oportuni-

dade de reforçar contactos e ligações com autoridades 

responsáveis pelo exercício da acção penal oriundas de 

diferentes países no domínio da luta contra a criminali-

dade transnacional. 

O actual presidente da AIP é François Falletti, ante-

rior Membro Nacional da França na Eurojust, de 1 de 

Setembro de 2004 a 31 de Julho de 2008.

Estados Terceiros

É essencial que a Eurojust trabalhe com países parceiros 

das mais diversas partes do mundo com vista a com-

bater a criminalidade organizada. Uma das prioridades 

da Eurojust para 2008 continua a ser a intensificação 

das suas relações com países que não fazem parte da 

União Europeia.  

Pontos de Contacto 

Em 2008, a Eurojust tinha 31 pontos de contacto em 23 

Estados não membros da União Europeia, com os quais 

tem desenvolvido um trabalho regular sempre que a inci-

dência da actividade criminal abrange o território des-

ses países. São os seguintes os países que designaram 

pontos de contacto com a Eurojust: Albânia, Argentina, 

Bósnia-Herzegovina, Canadá, Croácia, Egipto, Antiga 

República Jugoslava da Macedónia, Islândia, Israel, 

Japão, Liechtenstein, Moldávia, Mongólia, Montenegro, 

Noruega, Federação Russa, Sérvia, Singapura, Suíça, 

Tailândia, Turquia, Ucrânia e EUA.  

Acordos de Cooperação

Noruega

Um acordo de cooperação com o Reino da Noruega foi 

assinado em 28 de Abril de 2005.

O Magistrado de Ligação Norueguês, que se encontra 

destacado na Eurojust, participa regularmente nas suas 

actividades e em casos envolvendo a Noruega. Em 

2008, o Magistrado de Ligação norueguês registou 30 

casos, dos quais 29 foram operacionais, e foi envolvido, 

como requerido, em 24 casos. Este Magistrado organi-

zou cinco reuniões de coordenação e esteve presente, a 

pedido de outros Estados-Membros, em sete. 

Islândia

Em 2 de Dezembro de 2005, foi assinado um acordo 

com a República da Islândia. Em 2008, a Eurojust tra-
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balhou em dois casos envolvendo a Islândia. Atendendo 
ao facto de este país não ter destacado um magistrado 
de ligação para exercer funções junto da Eurojust, a 
cooperação continua a ser feita com a intervenção de 
pontos de contacto.

Estados Unidos da América

Desde que o acordo entre os Estados Unidos da América 
e a Eurojust foi assinado em Novembro de 2006, a 
cooperação intensificou-se de forma significativa. Após 
a entrada em vigor do mesmo, em Janeiro de 2007, as 
autoridades norte-americanas destacaram um magis-
trado de ligação para exercer funções junto da Eurojust. 
Desta forma foi possível intensificar a cooperação entre 
a Eurojust e as autoridades norte-americanas. Em 
2008, os Estados Unidos da América estiveram envol-
vidos em 27 casos e participaram em 11 reuniões de 
coordenação. O magistrado de ligação norte-americano 
não registou quaisquer casos em 2008.

Com vista a melhorar a cooperação entre as autorida-
des norte-americanas e a Eurojust, assim como entre 
as autoridades nacionais dos Estados-Membros e as 
autoridades norte-americanas, a Eurojust, juntamente 
com os Estados Unidos da América e com o apoio da 
Comissão, organizou um seminário, em Novembro de 
2008, sobre a aplicação e preparação da entrada em 
vigor dos acordos de cooperação em matéria penal 
entre a UE e os Estados Unidos da América em matéria 
de auxílio judiciário mútuo e extradição, o qual contou 
com a presença de representantes de alto nível das 
autoridades norte-americanas, das autoridades centrais 
dos Estados-Membros e das autoridades judiciárias dos 
Estados-Membros. Os objectivos do seminário visavam 

aumentar a consciencialização para as particularidades 

dos sistemas jurídicos dos Estados Unidos da América 

e dos Estados-Membros e ultrapassar obstáculos à coo-

peração.

Croácia

Após negociações iniciadas em 2007, um acordo com a 

Croácia foi concluído e aprovado pelo Conselho de Justiça e 

Assuntos Internos em 9 de Novembro de 2007. O acordo, 

que não entrou ainda em vigor, prevê, inter alia, a possi-

bilidade de destacar um magistrado de ligação croata para 

exercer funções junto da Eurojust. Quatro casos envolven-

do a Croácia foram submetidos ao Colégio em 2008.

O acordo entrará em vigor assim que cada uma das 

Partes notificar a outra, por escrito, de que todos os 

procedimentos internos foram concluídos.

Suíça

Após ter a Suíça concordado, em 2006, em encetar nego-

ciações com a Eurojust com vista à celebração de um acor-

do de cooperação, negociações formais decorreram em 

2007 e 2008. O acordo foi assinado em 27 de Novembro 

de 2008 e prevê, para além do mais, a possibilidade de 

destacar um magistrado de ligação suíço para exercer fun-

ções junto da Eurojust. Até à presente data, a cooperação 

com a Suíça continua a ser feita com a intervenção de pon-

tos de contacto. Em 2008, a Suíça esteve envolvida em 26 

casos, tendo participado em 10 reuniões de coordenação.  

O acordo entrará em vigor assim que ambas as Partes 

se notifiquem mutuamente, por escrito, de que todos os 

procedimentos internos foram concluídos.

Cerimónias de assinatura dos acordos de cooperação com a Confederação Helvética (esquerda) e a Antiga República 

Jugoslava da Macedónia (direita)
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Antiga República Jugoslava da Macedónia

Na qualidade de país candidato à adesão à União 
Europeia, a Antiga República Jugoslava da Macedónia 
constava da lista de prioridades da Eurojust no que se 
refere à celebração de acordos em 2008. Após ter sido 
aprovada, pelas autoridades deste país, a necessária 
legislação na área da protecção de dados, tiveram iní-
cio as negociações que ficaram finalizadas em Abril de 
2008. O acordo foi assinado em 28 de Novembro de 
2008, prevendo-se, também, designadamente, a possi-
bilidade de destacamento de um magistrado de ligação 
para exercer funções junto da Eurojust.

O acordo entrará em vigor logo que as Partes se notifi-
quem mutuamente, por escrito, de que todos os proce-
dimentos internos foram concluídos.

Federação Russa

Após duas rondas de negociações com a Federação 
Russa, que tiveram lugar em 2006, as negociações 
continuaram em 2008. Na reunião de Julho de 2008 
entre as duas delegações, todas as questões em aberto, 
face às diferenças dos respectivos sistemas jurídicos, 
foram discutidas. Algumas questões importantes estão 
ainda por resolver, tais como as relativas à protecção de 
dados. Mostra-se, pois, necessário aprofundar as nego-
ciações com vista a resolver as questões pendentes.  

Ucrânia

As negociações, já iniciadas, não puderam ser apro-
fundadas atenta a existência de questões ainda por 

resolver na área da protecção de dados. Logo que 
verificados os progressos necessários nesta matéria, as 
negociações continuarão.

Outros Estados Terceiros

Durante 2008, a Eurojust manteve a sua orientação 
no sentido de aprofundar as suas relações com outros 
países, em particular, com os Balcãs Ocidentais, ao 
mesmo tempo que participou em projectos e iniciativas 
regionais da UE em curso na região. A Eurojust também 
acolheu várias visitas de estudo de países situados em 
diferentes partes do mundo. Visando encetar negocia-
ções formais para a celebração de acordos de coope-
ração, delegações dos seguintes países fizeram visitas 
de estudo à Eurojust: Moldávia, Montenegro, Israel, 
Liechtenstein e Cabo Verde. Visitas de estudo de dele-
gações da Sérvia, Bósnia-Herzegovina e do Azerbaijão 
foram discutidas e planeadas para 2009. Em 2008, a 
Eurojust acolheu procuradores da Coreia e da Ucrânia, 
que aqui se deslocaram para uma missão mais prolon-
gada com o propósito de conhecerem melhor a Eurojust 
e o seu trabalho. Em Novembro de 2008, a Eurojust 
acolheu uma reunião táctica com os países do Sul e 
Leste do Mediterrâneo (Argélia, Egipto, Israel, Jordânia, 
Líbano, Marrocos, Territórios Palestinianos, Síria e 
Tunísia) com vista a melhorar a cooperação judiciária e 
a encorajar os países do Sul e Leste do Mediterrâneo a 
designarem pontos de contacto para a Eurojust.

Décimo aniversário da RJE, Madeira, Portugal
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5  N O V A  D E C I S Ã O  E U R O J U S T 

Em 16 de Dezembro de 2008, o Conselho de Ministros 

adoptou a Decisão relativa ao reforço da Eurojust, intro-

duzindo alterações à Decisão 2002/187/JAI relativa à 

criação da Eurojust a fim de reforçar a luta contra as 

formas graves de criminalidade.  

Evidenciando um forte apoio à Eurojust e envolven-

do-a, na qualidade de observadora, nas discussões, o 

Conselho negociou a nova Decisão em menos de um 

ano, na sequência de uma iniciativa apresentada por 

um grupo de catorze Estados-Membros, no início da 

Presidência Eslovena, em Janeiro de 2008. A proposta 

resultou de discussões pormenorizadas acerca do futuro 

da Eurojust, iniciadas em Setembro de 2006, por oca-

sião do seminário de Viena, e às quais foi dada continui-

dade em 2007, com a Comunicação da Comissão sobre 

o Futuro da Eurojust e da Rede Judiciária Europeia (RJE) 

e com o seminário de Lisboa, de Outubro de 2007.  

Os Estados-Membros devem proceder à transposição da 

nova Decisão para o respectivo direito interno no prazo 

máximo de dois anos após a sua publicação no Jornal 

Oficial da UE. Visando estimular uma implantação oportu-

na em todos os Estados-Membros, de uma maneira coor-

denada, a Eurojust, juntamente com as Presidências do 

Conselho da UE, o Secretariado do Conselho e a Comissão 

Europeia, começou a trabalhar na preparação de um Plano 

de Implementação no último trimestre de 2008.

A nova Decisão Eurojust introduz alterações em cinco 

áreas principais para reforçar o papel e as capacidades 

deste organismo.  

1. Melhoria das Capacidades Operacionais da Eurojust 

O estatuto do Membro Nacional é reforçado. O mandato 

de um Membro Nacional terá a duração de, pelo menos, 

quatro anos, e pode ser renovado.  

Com vista a assegurar uma contribuição contínua e 

eficaz para a concretização dos objectivos da Eurojust, 

o local de trabalho do Membro Nacional será a sede da 

Eurojust e o Membro Nacional será assistido por um 

adjunto ou por outra pessoa a exercer as funções de 

assistente.  

Será posto em funcionamento um serviço permanente 

de coordenação (on-call coordination «OCC») capaz 

de receber e processar a todo o momento os pedidos 

urgentes de cooperação judiciária.  

2. Consolidação das competências da Eurojust

As tarefas da Eurojust irão registar um incremento. Os 

Membros Nacionais, actuando em nome da Eurojust, 

passam a poder solicitar às autoridades nacionais a 

adopção de medidas de investigação especiais e qual-

quer outra medida que se justifique em sede de inves-

tigação ou de procedimento penal.  

É atribuída à Eurojust, ao actuar enquanto Colégio, a 

competência para emitir pareceres escritos e não vincu-

lativos com vista à resolução de conflitos de jurisdição 

e, também, em casos em que recusas sistemáticas ou 

dificuldades relativas à execução de pedidos de coope-

ração judiciária lhe são comunicadas, incluindo ques-
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tões relativas à aplicação de instrumentos que põem em 

prática o princípio do reconhecimento mútuo.

Com vista à criação de um nível de competências equi-

valente para os Membros Nacionais, novas disposições 

regulamentam os poderes atribuídos aos Membros 

Nacionais na sua qualidade de autoridades nacionais.

Ser-lhes-á concedida, no mínimo, a competência para 

receber, transmitir, facilitar, acompanhar e prestar as 

informações suplementares no âmbito da execução dos 

pedidos de cooperação judiciária.  

Poderão, ainda, exercer, mediante o acordo da autori-

dade nacional competente, as seguintes competências: 

emissão e execução de pedidos de cooperação judici-

ária, determinação, nos seus Estados de origem, de 

medidas de investigação consideradas necessárias em 

reuniões de coordenação organizadas pela Eurojust e 

autorização e coordenação de entregas controladas nos 

respectivos Estados. Em casos urgentes, sempre que 

não for possível identificar ou contactar a autoridade 

nacional competente de forma atempada, os Membros 

Nacionais terão também o poder de autorizar e coorde-

nar as entregas controladas e de executar pedidos de 

cooperação.  

Sempre que a atribuição de competências destinadas a 

ser exercidas de acordo com uma autoridade nacional 

competente ou em casos urgentes for contrária às nor-

mas constitucionais ou a aspectos fundamentais de um 

sistema nacional de justiça penal, o Membro Nacional 

será, pelo menos, competente para apresentar uma 

proposta à autoridade nacional competente para pôr em 

execução essas competências.  

3. Melhoria do Intercâmbio de Informações

Os Estados-Membros devem informar a Eurojust sobre 

os casos em que, pelo menos, três Estados-Membros 

estejam directamente envolvidos e relativamente aos 

quais pedidos de auxílio judiciário tenham sido transmi-

tidos a, pelo menos, dois Estados-Membros, e sempre 

que uma das seguintes alternativas se aplicar: a) quan-

do haja indicações concretas do envolvimento de uma 

organização criminosa, b) quando o caso tenha uma 

dimensão transnacional importante, ou c) sempre que 

se trate de uma das seguintes infracções penais: tráfi-

co de seres humanos, exploração sexual de crianças e 

pornografia infantil, tráfico de droga, tráfico de armas, 

corrupção, fraude lesiva dos interesses financeiros das 
Comunidades Europeias, e contrafacção do Euro.  

As autoridades nacionais têm o dever de informar os 
respectivos Membros Nacionais sobre a criação de equi-
pas de investigação conjunta, sobre a ocorrência de 
conflitos de jurisdição, sobre entregas controladas, e, 
ainda, sobre dificuldades e recusas reiteradas relativa-
mente à execução de pedidos de cooperação judiciária.

4.  Reforço da Cooperação com as Autoridades 
Nacionais e os Pontos de Contacto da RJE

Com vista a reforçar as bases nacionais da Eurojust, 
a nova Decisão prevê a criação de um Sistema de 
Coordenação Nacional da Eurojust («ENCS») destinado 
a assegurar a coordenação do trabalho efectuado pelo 
correspondente nacional para a Eurojust, pelo corres-
pondente nacional para as questões do terrorismo, pelo 
correspondente nacional para a RJE e por um máximo 
de três outros pontos de contacto da RJE, e por pontos 
de contacto de outras redes europeias.    

Contam-se entre os objectivos do «ENCS» assegurar que 
o sistema de gestão de casos (CMS) recebe informações 
de forma eficaz e segura; auxiliar na determinação da 
necessidade de um caso vir a ser tratado com recurso ao 
auxílio da Eurojust ou da RJE; manter relações estreitas 
com a Unidade Nacional da Europol; auxiliar o Membro 
Nacional na identificação das autoridades nacionais com-
petentes para efeitos de execução de pedidos.  

5.  Intensificação das Relações com os Parceiros 
Privilegiados e com Estados Terceiros

A nova Decisão prevê um enquadramento jurídico com 
vista a reforçar as relações entre a Eurojust e outros 
parceiros, tais como a RJE, a Europol, o OLAF, a Frontex, 
o SitCen, e a Interpol. Também prevê a incorporação no 
pessoal da Eurojust dos Secretariados das Redes para 
Equipas de Investigação Conjuntas e Genocídio.  

Um novo aspecto é a possibilidade da Eurojust destacar 
magistrados de ligação para junto de Estados Terceiros, 
sujeito à conclusão de um acordo de cooperação com 
esses países.  

Por fim, a Eurojust tem direito a coordenar a execução 
dos pedidos de cooperação judiciária de e para Estados 
Terceiros, com o acordo dos Estados -Membros interes-
sados. 
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6   A C O M P A N H A M E N T O  D A S  C O N C L U S Õ E S 
D O  C O N S E L H O

Em 18 de Abril de 2008, o Conselho JAI adoptou 
as Conclusões relativas ao sexto Relatório Anual da 
Eurojust (Documento UE 8062, de 4 de Abril de 2008). 
O Conselho formulou igualmente as linhas de orientação 
e tarefas a serem tidas em consideração pela Eurojust, 
pelos Estados-Membros e outros.

O quadro que segue indica, a propósito de temas diver-
sos, as orientações formuladas e as medidas a adoptar, 
bem como o estado de cada uma delas, uma tarefa 
a que a Eurojust deu início no seu Relatório Anual de 
2006.

Objecto de  
discussão

Linhas de orientação e  
tarefas dirigidas à Eurojust

Estado da adopção

Dados relativos ao 
tratamento de casos/
avaliação do volume de 
trabalho

Concentrar a sua atenção nos casos 
relativos a formas graves de crimi-
nalidade transnacional que exigem 
coordenação.

Contribuir para discussões relativas ao 
reforço das capacidades da Eurojust 
no domínio da coordenação das activi-
dades desenvolvidas pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros.

A Eurojust foi convidada a dar o seu contributo para as 
negociações relativas à nova Decisão Eurojust. O grupo 
de trabalho COPEN visitou a Eurojust durante as nego-
ciações. A nova Decisão Eurojust inclui melhorias no 
intercâmbio de informações e o reforço da cooperação 
com as autoridades nacionais e com os pontos de con-
tacto da RJE, reforçando, desse modo, a capacidade da 
Eurojust em centrar as suas atenções e coordenar casos 
relativos a formas graves de criminalidade e casos mul-
tilaterais.

Dar continuidade à avaliação da quali-
dade dos casos.  

A distinção entre casos-tipo e casos complexos foi man-
tida e outras estatísticas estão também a ser utilizadas 
com vista a ilustrar a natureza e a complexidade do tra-
tamento de casos (vide Capítulo 2). O estabelecimento 
de um novo e comum Guia sobre o Tratamento de Casos 
está previsto no Programa de Trabalho de 2009, o qual 
possivelmente virá a incluir linhas de orientação para 
que actividades relativas ao tratamento e que, em ter-
mos gerais, não são registadas presentemente, venham 
a ser registadas no CMS enquanto ficheiros de trabalho 
temporários.  

Exercício das compe-
tências da Eurojust, 
nos termos dos Artigos 
6.º e 7.º

Dar continuidade à abordagem próac-
tiva no domínio da  coordenação das 
investigações e dos procedimentos 
penais com vista a auxiliar as autori-
dades nacionais competentes a alcan-
çar os melhores resultados possíveis. 

Este ano registou-se um aumento dos pedidos formula-
dos nos termos da alínea a) do Artigo 6.º. Contudo, o 
exercício formal das suas competências continuou a ter 
lugar em sede de um número muito reduzido de casos.  

A nova Decisão Eurojust inclui melhorias no intercâmbio 
de informações e na consolidação das competências dos 
Membros Nacionais e do Colégio, acentuando, desse 
modo, a possibilidade de uma abordagem próactiva 
adoptada relativamente à coordenação das investigações 
e dos procedimentos penais.

A crescente associação da Eurojust aos Ficheiros de 
Análise da Europol e o reforço da cooperação geral entre 
ambas as organizações servem de base para a prestação 
de um melhor auxílio às autoridades nacionais. Os peri-
tos designados pela Eurojust participaram em reuniões 
operacionais e no intercâmbio de informações. Os ana-
listas da Europol também participaram em reuniões de 
coordenação. Acções de coordenação no âmbito de casos 
complexos foram acordadas em diversas operações. O 
apoio judiciário prestado aos Ficheiros de Análise da 
Europol foi reconhecido como sendo de extrema impor-
tância para a proactividade quer da Europol, quer da 
Eurojust.
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Objecto de  
discussão

Linhas de orientação e  
tarefas dirigidas à Eurojust

Estado da adopção

Melhorar a capacidade analítica para 
o processamento de dados com vista 
a desempenhar um papel próacti-
vo estimulando a cooperação e da 
coordenação das investigações e dos 
procedimento penais entre as auto-
ridades judiciárias nacionais e outras 
autoridades competentes dos Estados-      
-Membros. 

O CMS permite uma análise cruzada e casuística. Com 
vista a aperfeiçoar a entrada de dados no CMS, uma 
nova versão do CMS foi instalada, sendo agora objecti-
vo de um novo projecto, (E-POC III+), visa melhorar a 
utilização do software por forma a permitir um aumento 
da quantidade e da qualidade do tratamento de dados. 
Foram recrutados novos assistentes de apoio à gestão de 
casos e foi ministrada formação aos utilizadores do CMS 
com o propósito de melhorar a qualidade dos dados.

A acrescida cooperação com a Europol permite o desen-
volvimento das capacidades analíticas que são comple-
mentares à análise da Europol, ao mesmo tempo que 
assegura a capacidade da Eurojust para desempenhar o 
seu papel de forma próactiva, estimulando a cooperação 
e a coordenação internacionais.

Novas funcionalidades 
informáticas 

Fazer pleno uso das funcionalidades 
informáticas, tais como sistemas de 
videoconferência e equipamentos de 
comunicação segura com a Europol 
e os Estados-Membros com vista 
ao intercâmbio de informações e ao 
reforço da cooperação. 

O projecto de ligação entre os Estados-Membros expan-
diu a utilização dos sistemas seguros de correio elec-
trónico da Eurojust, utilizados pelas Representações 
Nacionais, de modo a abranger as autoridades dos 
Estados-Membros, na sequência de um projecto-piloto 
com a Eslováquia. Em Novembro de 2008, 22 Estados-
Membros tinham ligações seguras. Este sistema de cor-
reio electrónico permite a transmissão de documentos de 
uma forma segura, atempada e eficaz.

A Eurojust adquiriu os aparelhos que permitem propor-
cionar um sistema sofisticado de videoconferência. O 
equipamento foi posto à disposição de toda a organi-
zação. Equipamento de interpretação simultânea pode 
agora ser utilizado em conjugação com o equipamento 
de videoconferência. 

Avaliação e análise das 
actividades relaciona-
das com o tratamento 
de casos

Explorar o potencial para analisar acti-
vidades relacionadas com o tratamen-
to de casos.

Difundir conhecimento especializado 
sobre boas práticas existentes e sobre 
possíveis soluções entre profissionais.

A cooperação entre a Eurojust e a Europol relativa aos 
dados analíticos intensificou-se, quer ao nível estratégi-
co, quer ao nível operacional. A maior familiaridade de 
ambas as entidades com os métodos operacionais de 
cada uma delas utiliza levou a uma melhor compreensão 
dos diferentes objectivos e do potencial complementar 
dos relatórios de análise da Eurojust e da Europol. As 
análises estratégicas e operacionais da Eurojust concen-
traram-se nas questões e nos instrumentos de coope-
ração judiciária, assim como numa análise aprofundada 
dos dados judiciários. A Eurojust está presentemente a 
desenvolver os seus instrumentos de avaliação e os seus 
conceitos para a difusão de conhecimentos e boas prá-
ticas na área do tratamento de casos e das actividades 
conexas.

Para além da difusão de conhecimentos e conhecimentos 
especializados e de experiência nas reuniões de coorde-
nação e de definição táctica organizadas pela Eurojust, o 
conhecimento especializado sobre boas práticas é comu-
nicado, por exemplo, no guia sobre equipas de investiga-
ção conjuntas e em seminários estratégicos. A Eurojust 
organizou, entre outras, uma reunião estratégica con-
junta sobre «as prioridades do “OCTA” e procedimentos 
penais transnacionais» em cooperação com a Europol. 
As conclusões desta reunião constantes do relatório final 
tiveram por objecto, em especial, problemas ou obstá-
culos recorrentes no domínio da cooperação judiciária 
transnacional. As conclusões do relatório foram enviadas 
ao Conselho em Maio de 2008.
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Objecto de  
discussão

Linhas de orientação e  
tarefas dirigidas à Eurojust

Estado da adopção

Fornecer análises à Europol como 
forma de contribuição para o 
Relatório de Avaliação de Ameaças da 
Criminalidade Organizada («OCTA»).

A Eurojust contribuiu para o relatório «OCTA» da Europol 
através da inclusão de uma secção que trata especifica-
mente de questões relativas ao auxílio judiciário mútuo 
e que assenta nas conclusões das reuniões estratégicas 
sobre o «OCTA».  

A Eurojust também deu o seu contributo para os relató-
rios «ROCTA» e «TE-SAT», tendo apresentado uma análi-
se quantitativa e outra qualitativa sobre o tratamento de 
casos pela Eurojust. 

Redes de pontos de 
contacto no âmbito da 
criminalidade informáti-
ca e ponto de contacto 
central para pessoas 
desaparecidas

Coordenar com outras organizações e 
organismos internacionais que actuam 
nas áreas relevantes a fim de evitar a 
eventual duplicação de tarefas.

Numa reunião estratégica sobre a criminalidade informá-
tica organizada pela Eurojust em Atenas, representantes 
dos Estados-Membros, incluindo pontos de contacto 
nacionais para a criminalidade informática, os EUA, a 
Comissão Europeia, a UNODC, o Conselho da Europa, 
a Europol e o Cybex abordaram questões relacionadas 
com a criminalidade informática, o que permitiu aos 
participantes uma maior compreensão sobre a existên-
cia, organização e objectivos da rede 24/7, criada sob a 
orientação geral do Conselho da Europa, e sobre o traba-
lho complementar da Eurojust relativamente a casos de 
criminalidade informática.

O papel do Ponto de Contacto da Eurojust para a 
Protecção de Menores foi definido pela Eurojust em 2008 
com o propósito de estabelecer uma cooperação estreita 
com outras organizações e organismos competentes em 
matéria de protecção de menores. O Ponto de Contacto 
estabeleceu cooperação com a Europol, a Interpol, a 
UNODC, a Comissão e a Coligação de Parceiros da UE 
contra a exploração sexual de crianças para fins comer-
ciais na Internet.  

Estados Terceiros Desenvolver as relações externas e 
celebrar acordos de cooperação com 
Estados terceiros que contenham inter 
alia disposições específicas em maté-
ria de protecção de dados.

Foram celebrados acordos de cooperação com a Suíça 
e a antiga República Jugoslava da Macedónia em 
Novembro de 2008.

Realizou-se, em Novembro de 2008, um seminário sobre 
a preparação da entrada em vigor dos acordos de extra-
dição e de auxílio judiciário mútuo entre a UE e os EUA, 
organizados pelos EUA, pela Comissão Europeia e pela 
Eurojust.

Estão em curso negociações com a Federação Russa, 
tendo sido realizada uma reunião em Julho.  

Não foi possível dar continuidade às negociações com a 
Ucrânia dada a insuficiência da legislação deste país na 
área da protecção de dados.

A Eurojust acolheu visitas de estudo mais prolongadas 
por parte de procuradores da Ucrânia e da Coreia.

O Liechtenstein, Montenegro, Cabo Verde, a República da 
Sérvia e Israel manifestaram o seu interesse em encetar 
negociações para efeitos de celebração de acordos de 
cooperação.  

A Eurojust recebeu a visita das delegações do 
Liechtenstein, Montenegro, Cabo Verde e Moldávia, com 
vista a dar início a negociações formais. Todos estes paí-
ses constam da lista de prioridades para as negociações 
em 2009.  
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Objecto de  
discussão

Linhas de orientação e  
tarefas dirigidas à Eurojust

Estado da adopção

Visando desenvolver as relações existentes, foram inten-
sificados os contactos com a Bósnia-Herzegovina.

Uma reunião táctica com os países do Sul e Leste do 
Mediterrâneo foi organizada, com vista a melhorar a coo-
peração judiciária e a encorajar os países do Sul e Leste 
do Mediterrâneo a designarem pontos de contacto para 
exercerem funções junto da Eurojust.

Eurojust - OLAF Concluir acordos de trabalho com o 
OLAF.

Um acordo prático de cooperação entre a Eurojust e o 
OLAF foi assinado em Setembro de 2008.

Intercâmbio de 
informações entre a 
Eurojust e a Europol

Intensificar o intercâmbio de informa-
ções.

Para além da acrescida cooperação no que toca aos 
Ficheiros de Análise da Europol e da cooperação em 
geral existente entre as duas organizações, na sequên-
cia da Declaração do Conselho, aprovada em Junho de 
2008, um grupo de trabalho incluindo representantes 
de ambas as entidades com o objectivo de melhorar a 
cooperação entre elas, especialmente no contexto dos 
ficheiros de análise da Europol, através da introdução 
de alterações ao acordo de cooperação. As duas orga-
nizações trabalharam em conjunto e apresentaram uma 
proposta de texto conjunto e uma nota explanatória ao 
grupo de trabalho.

Relativamente à associação da Eurojust aos Ficheiros de 
Análise da Europol, foi delineado um guia conjunto com 
base no actual enquadramento jurídico e na experiência 
prática.  

Além disso, foram identificadas boas práticas para a 
organização interna na Eurojust, a designação de pon-
tos de contacto e o tratamento das informações dos 
Ficheiros de Análise da Europol por peritos da Eurojust.

A ligação de comunicações seguras ficou operacional 
para a transmissão de informações operacionais, estraté-
gicas e técnicas com base no Acordo Europol-Eurojust.

Eurojust - RJE Desenvolver ligações a nível nacional 
com vista a melhor coordenar as res-
pectivas actividades. 

A nova Decisão Eurojust inclui inter alia a criação de 
um novo Sistema de Coordenação Nacional da Eurojust 
a nível nacional visando reforçar as relações entre a 
Eurojust e a RJE e melhorar a coordenação das respecti-
vas actividades com base no princípio da complementa-
riedade e visando evitar qualquer duplicação de esforços.

Mandado de Detenção 
Europeu (MDE)

Incluir informações acerca de dados 
recebidos dos Estados-Membros sobre 
incumprimento de prazos e análise de 
tais dados no Relatório Anual.

Foram recolhidos dados estatísticos sobre os casos rela-
tivos à execução de mandados de detenção europeus e  
sobre os incumprimentos dos prazos que foram comuni-
cados à Eurojust.
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7   O B J E C T I V O S  E S T R A T É G I C O S  E 
R E S U L T A D O S  R E L A T I V O S  A  2 0 0 8

Os objectivos estratégicos fixados pelo Colégio para 
2008 e 2009 são como segue:

1. Assegurar que em questões relacionadas com o ter-
rorismo:

• A Eurojust procederá ao tratamento de casos de 
forma mais eficaz e estarão disponíveis meios 
destinados a encorajar as autoridades competen-
tes dos Estados-Membros a facultar à Eurojust 
toda a informação sobre terrorismo exigida nos 
termos da Decisão do Conselho.

• A Eurojust será capaz de tratar e de gerir a infor-
mação sobre terrorismo que lhe é transmitida. 

• A Eurojust contribuirá para a formulação de polí-
ticas relacionadas com o terrorismo.

2. Melhorar o tratamento de casos mediante:

• A criação de procedimentos normalizados para o 
tratamento de casos.

• O estabelecimento de um Sistema de Avaliação 
de Tratamento de Casos.

• A criação de um sistema seguro de comunicações 
móveis.

• A criação de condições de apoio sólido e seguro 
com recurso a modernas tecnologias de informa-
ção e comunicação para tratamento de casos.  

• O estabelecimento de ligações seguras com as 
autoridades nacionais em todos os Estados-
Membros.

3. Aumentar o número de casos comunicados à Eurojust 
pelos Estados-Membros, com especial incidência nas 
situações mais complexas.

4. Persuadir os Estados-Membros a prestarem apoio 
adequado aos seus Membros Nacionais de modo a 
permitir-lhes execer de forma cabal as suas funções e 
a assumir as suas plenas responsabilidades enquanto 
Membros Nacionais.

5. Estruturar e desenvolver a cooperação entre a 
Eurojust, a RJE, a Europol e o OLAF.

6. Celebrar, pelo menos, três acordos de cooperação 

formais com países não membros da União Europeia 

e com organismos internacionais e intensificar a coo-

peração entre os Estados-Membros e os países não 

europeus.

Nos anteriores capítulos, a Eurojust tinha já descrito 

os resultados obtidos em 2008 na áreas supra enun-

ciadas.  

O desenvolvimento do CMS, a criação de uma ligação 

segura de correio electrónico nos Estados-Membros e a 

instalação do equipamento de videoconferência contri-

buiram para a concretização dos outros objectivos. 

Além disso, a nova Decisão do Conselho sobre a 

Consolidação da Eurojust irá tornar a Eurojust mais 

eficaz e, ao mesmo tempo, irá oferecer uma base sólida 

para implementar estes objectivos.

A nova Decisão Eurojust, inclui, entre outras coisas, o 

melhoramento do intercâmbio de informações, a conso-

lidação das competências dos Membros Nacionais e do 

Colégio, o reforço da cooperação com as autoridades 

nacionais e com os pontos de contacto da RJE e o refor-

ço da cooperação com os Estados terceiros e com outros 

organismos e redes da União Europeia, em particular, 

com a RJE, a Europol e o OLAF.    

A integral implantação da Decisão Eurojust de 2002 e 

a implementação da nova Decisão do Conselho sobre 

a Consolidação da Eurojust irá proporcionar uma base 

sólida que permitirá à Eurojust desempenhar um papel 

mais eficaz no que toca ao auxílio prestado às auto-

ridades nacionais no tratamento de formas graves de 

criminalidade transnacional e alcançar os objectivos 

estabelecidos para 2008 e 2009.  

Os objectivos para os próximos anos serão integrados 

nos planos traçados para os anos 2010-2014, os quais 

incidirão, em especial, na implementação da nova 

Decisão Eurojust.
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Visita do Presidente da Câmara de Haia, Jozias van Aartsen, à 

Eurojust

Visita do Ministro da Justiça da Bélgiva, Jo Vandeurzen, à 

Eurojust

Visita dos Procuradores-Gerais dos Estados Bálticos  (da 

esquerda para a direita): Bundzis; Janis Maizitis, Procurador-

Geral da Letónia; Norman Aas, Procurador Superior da Estónia; 

Seep; Čekelienè; Algimantas Valantinas, Procurador-Geral da 

Lituânia
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A N E X O  1  
A Missão, as Funções e a Estrutura da Eurojust  
(nos termos da Decisão do Conselho 2002/187/JAI)

Missão e Funções

A Eurojust é um órgão de cooperação judiciária criado 
com o propósito de contribuir para a construção de um 
verdadeiro espaço europeu de liberdade, segurança e 
justiça. Na sequência do Conselho Europeu de Tampere 
(15-16 de Outubro 1999), à Eurojust foi atribuído o 
objectivo de melhorar a luta contra as formas graves de 
criminalidade e de facilitar ou promover a coordenação 
das acções de investigação e dos procedimentos penais 
que abranjam o território de vários Estados-Membros, 
no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais.

Em 14 de Dezembro de 2000, O Conselho da União 
Europeia instituiu formalmente a unidade provisória 
de cooperação judiciária «Pro-Eurojust» que reunia 
Procuradores e Juízes de todos os Estados-Membros e 
que iniciou os seus trabalhos em 1 de Março de 2001.

A Decisão do Conselho de 28 de Fevereiro de 2002, 
criou a Eurojust como órgão da UE dotado de perso-
nalidade jurídica (vide Decisão do Conselho de 28 de 
Fevereiro de 2002 instituindo a Eurojust com vista a 
reforçar a luta contra as formas graves de criminalida-
de, 2002/187/JAI). A Eurojust é o primeiro órgão per-
manente constituído para fins de cooperação judiciária 
no espaço judiciário europeu, sendo financiado pelo 
Orçamento Geral da União Europeia.

A Eurojust é controlada por uma Instância Comum de 
Controlo que tem por missão assegurar que o trata-
mento dos dados pessoais é efectuado nos termos da 
Decisão Eurojust. A Instância Comum de Controlo apre-
cia também os recursos que lhe são apresentados por 
interessados no acesso a informações pessoais que lhes 
digam respeito.

A Eurojust incentiva e melhora a coordenação das 
investigações e procedimentos penais, bem como a coo-
peração entre as autoridades competentes dos Estados-
Membros, facilitando, em particular, o auxílio judiciário 
mútuo em matéria penal e a execução dos pedidos de 
entrega de pessoas no âmbito da execução de manda-
dos de detenção europeus. Para além disso, a Eurojust 
apoia as autoridades competentes dos Estados-Membros 
no domínio do combate à criminalidade transnacional, 
procurando contribuir para o reforço da eficácia das 
investigações e dos procedimentos penais.

A Eurojust pode, ainda, apoiar as investigações que 

envolvam um País terceiro quando com este tenha 

celebrado um acordo de cooperação ou, na ausência de 

acordo, haja um especial interesse nessa cooperação.

A competência da Eurojust abrange os tipos de crimi-

nalidade e de infracções que constam da Convenção 

Europol, nomeadamente, terrorismo, tráfico de estu-

pefacientes, tráfico de seres humanos, contrafacção, 

branqueamento de capitais, criminalidade informá-

tica, crimes contra o património ou bens do sector 

público, incluindo fraude, corrupção, infracções penais 

que lesem os interesses financeiros da Comunidade 

Europeia, crimes contra o ambiente e participação em 

organizações criminosas. A investigação de outros tipos 

de infracções pode também ser apoiada pela Eurojust a 

pedido expresso de um Estado-Membro.

A Eurojust pode solicitar às autoridades competentes 

dos Estados-Membros em causa que:

-  Seja dado início a uma investigação ou que seja 

instaurado um procedimento penal por factos pre-

cisos;

- Se coordenem entre si;

- Considerem que um país possa estar em melhor 

posição que outro para dar início a uma investiga-

ção ou para instaurar um procedimento penal;

- Seja instituída  uma Equipa de Investigação 

Conjunta; ou

- Forneçam à Eurojust as informações necessárias 

ao desempenho das suas atribuições.

Além disso, a Eurojust:

- Assegurará a informação recíproca das autorida-

des competentes sobre as investigações e proce-

dimentos penais de que tenha conhecimento;

- Ajudará as autoridades competentes a coorde-

nar da melhor forma possível as investigações e 

procedimentos penais;

- Contribuirá para a melhoria da cooperação entre 

as autoridades nacionais competentes, levando 

em conta, designadamente, os ficheiros de análise 

da Europol;
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- Cooperará com a Rede Judiciária Europeia (RJE) 

recorrendo à sua base de dados documental e 

contribuirá para a melhorar;

- Poderá, de acordo com os seus objectivos, melho-

rar a cooperação e a coordenação entre as autori-

dades competentes e transmitir pedidos de auxílio 

judiciário mútuo sempre que estes: i) emanem 

de uma autoridade competente de um Estado-

Membro, ii) digam respeito a uma investigação 

ou a um procedimento penal conduzido por essa 

mesma autoridade num processo determinado, e 

iii) necessitem da intervenção da Eurojust para se 

conseguir uma execução coordenada;

- Poderá prestar apoio à Europol, nomeadamente 

através de pareceres baseados em análises por 

esta efectuadas; e

- Poderá prestar apoio logístico, nomeadamente 

na assistência à tradução, interpretação e organi-

zação de reuniões de coordenação.

No cabal desempenho das suas atribuições, a Eurojust 

mantém relações privilegiadas com a RJE, a Europol, 

o Organismo Europeu de Luta Anti Fraude (OLAF), e 

com os Magistrados de Ligação. Tendo em vista a troca 

de informações a Eurojust pode, igualmente, celebrar 

acordos de cooperação com Estados terceiros e com 

organizações internacionais. Tais acordos carecem de 

aprovação pelo Conselho da União Europeia.

Estrutura

A Eurojust é composta por 27 Membros Nacionais, um 

por cada Estado-Membro da União Europeia, destaca-

dos pelos Estados-Membros de acordo com os respecti-

vos sistemas jurídicos nacionais, com as categorias de 

juízes, procuradores ou oficiais de polícia com prerroga-

tivas equivalentes.

O estatuto de cada Membro Nacional é regulado pelo 

direito interno do respectivo Estado-Membro, que, entre 
outros aspectos, fixa a duração do mandato, bem como 
a natureza e a extensão das competências judiciárias 
que lhe são reconhecidas.

Vários Estados-Membros designaram Adjuntos e 
Assistentes para apoiar e substituir os seus Membros 
Nacionais nas suas ausências ou impedimentos. O apoio 
aos Membros Nacionais é, nalguns casos, também asse-
gurado por Peritos Nacionais Destacados.

Os Peritos Nacionais Destacados fazem parte da admi-
nistração da Eurojust, embora trabalhem directamente 
com as suas Representações Nacionais. O Colégio da 
Eurojust é formado pelos 27 Membros Nacionais sendo 
o órgão responsável pela organização e funcionamento 
da instituição.

O Colégio é apoiado pela administração. O Director 
Administrativo é responsável pela administração quo-
tidiana da Eurojust, assim como pela gestão corrente 
do pessoal.

Por forma a assegurar uma maior eficácia das tare-
fas que lhe estão cometidas, a Eurojust criou uma 
estrutura de treze grupos de trabalho e duas consul-
torias (Cibercriminalidade e Criminalidade associada 
ao Futebol) que, para além do mais, são responsáveis 
pela preparação e análise de muitas questões que serão 
submetidas à apreciação do Colégio.

Os grupos de trabalho são compostos por Membros 
Nacionais, Assistentes e Peritos Nacionais Destacados, 
de acordo com os seus interesses e experiências profis-
sionais, sendo apoiados por pessoal administrativo.

O papel do Ponto de Contacto da Eurojust para a 
Protecção de Menores foi aprovado pelo Colégio em 
Janeiro de 2008 (vide Capítulo 2).
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A N E X O  2

Representações Nacionais

Bélgica

Michèle Coninsx é Vice-Presidente e Membro Nacional da Bélgica. É procuradora. Iniciou fun-
ções na Pro-Eurojust em Março de 2001.

Bulgária

Mariana Ilieva Lilova é Membro Nacional da Bulgária. É procuradora. Iniciou funções na 
Eurojust em Março de 2007.

República Checa

Pavel Zeman é Membro Nacional da República Checa. É procurador. Iniciou funções na Eurojust 
em Maio de 2004.

Anna Richterová é Adjunta do Membro Nacional da República Checa. É procuradora. Iniciou 
funções na Eurojust em Outubro de 2008.

Alice Havliková é Perita Nacional Destacada da República Checa. É procuradora. Iniciou funções 
na Eurojust em Outubro de 2008.

«A Eurojust é composta por um membro nacional des-
tacado por cada Estado Membro, segundo o seu sistema 
jurídico, com a categoria de procurador, juiz ou oficial 
de polícia com prerrogativas equivalentes.» 

Os cargos infra indicados referem-se a essas fun-
ções, em conformidade com o n.º 1 do Artigo 2.º 
da Decisão Eurojust. Informações complementares 
acerca dos Membros Nacionais, dos Adjuntos e dos 
Assistentes podem ser encontradas no nosso sítio web,  
www.eurojust.europa.eu 
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Deixou a Eurojust em 2008

Jaroslava Novotná foi Adjunta do Membro Nacional da República Checa de Março de 2007 a 
Setembro de 2008. É procuradora. 

Katerine Weissová foi Perita Nacional Destacada da República Checa de Junho de 2008 a 
Setembro de 2008. É procuradora.

Jana Zezulová foi Perita Nacional Destacada da República Checa de Janeiro de 2008 a Maio de 
2008. É procuradora.

Dinamarca

Lennart Hem Lindblom é Membro Nacional da Dinamarca. É procurador. Iniciou funções na 
Eurojust em Setembro de 2006.

Alemanha

Michael Grotz é Membro Nacional da Alemanha. É procurador. Iniciou funções na Eurojust em 
Outubro de 2007.

Benedikt Welfens é Adjunto do Membro Nacional da Alemanha. É procurador. Iniciou funções 
na Eurojust em Outubro de 2006.
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Jörg Schröder é Assistente do Membro Nacional da Alemanha. É procurador. Iniciou funções na 
Eurojust em Janeiro de 2008.

Veronika Keller é Perita Nacional Destacada da Alemanha. É procuradora.  Iniciou funções na 
Eurojust em Fevereiro de 2008. 

Deixou a Eurojust em 2008

Susanne Stotz foi Assistente do Membro Nacional da Alemanha de Janeiro de 2005 a Janeiro 
de 2008. É juíza.

Estónia

Raivo Sepp é Vice-Presidente e Membro Nacional da Estónia. É procurador. Iniciou funções na 
Eurojust em Maio de 2004.

Laura Vaik é Perita Nacional Destacada da Estónia. É procuradora. Iniciou funções na Eurojust 
em Março de 2008. 

Irlanda

Jarlath Spellman é Membro Nacional da Irlanda. É procurador. Iniciou funções na Eurojust em 
Junho de 2005.
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Grécia

Lampros Patsavellas é Membro Nacional da Grécia. É procurador. Iniciou funções na Eurojust 
em Junho de 2005.

Efstathios Tsirmpas é Perito Nacional Destacado da Grécia. É funcionário superior dos serviços 
de contribuições e impostos. Iniciou funções na Eurojust em Novembro de 2008.  

Espanha

Juan Antonio García Jabaloy é Membro Nacional da Espanha. É procurador. Iniciou funções na 
Eurojust em Outubro de 2006.

María Teresa Gálvez Díez é Adjunta do Membro Nacional da Espanha desde Outubro de 2008. 
Foi Perita Nacional Destacada até Junho de 2008. É procuradora. Iniciou funções na Eurojust em 
Novembro de 2003.

Santiago García-Noblejas é Perito Nacional Destacado da Espanha. É oficial de polícia. Iniciou 
funções na Eurojust em Maio de 2008.

França

Gérard Loubens é Membro Nacional da França. É procurador. Iniciou funções na Eurojust em 
Agosto de 2008.

Marie-José Aube-Lotte é Adjunta do Membro Nacional da França. É procuradora. Iniciou fun-
ções na Eurojust em Setembro de 2006.
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Alain Grellet é Adjunto do Membro Nacional da França. É procurador. Iniciou funções na Eurojust 
em Setembro de 2007.

Anne Delahaie é Adjunto do Membro Nacional da França. É procurador. Iniciou funções na 
Eurojust em Setembro de 2007.

Deixou a Eurojust em 2008

François Falletti foi Membro Nacional da França até Julho de 2008. É procurador. Iniciou funções 
na Eurojust em Setembro de 2004.

Marie-Pierre Falletti foi Assistente do Membro Nacional da França de Setembro de 2004 a Julho 
de 2008. Foi jurista.

Itália

Carmen Manfredda é Adjunta do Membro Nacional da Itália. É procuradora. Iniciou funções na 
Eurojust em Abril de 2004.

Filippo Spiezia é Adjunto do Membro Nacional da Itália. É procurador. Iniciou funções na 
Eurojust em Dezembro de 2007.

Cristiano Ripoli é Perito Nacional Destacado da Itália. É oficial de polícia. Iniciou funções na 
Eurojust em Novembro de 2007.  
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Deixou a Eurojust em 2008

Cesare Martellino foi Membro Nacional da Itália até Junho de 2008. É procurador. Iniciou fun-
ções na Eurojust em Junho de 2002.

Chipre

Katerina Loizou é Membro Nacional do Chipre. É procuradora. Iniciou funções na Eurojust em 
Setembro de 2004.

Letónia

Gunãrs Bundzis é Membro Nacional da Letónia. É procurador. Iniciou funções na Eurojust em 
Abril de 2004.

Dagmara Fokina é Assistente do Membro Nacional da Letónia. É procuradora. Iniciou funções 
na Eurojust em Abril de 2004.

Lituânia

Laima Čekelienė é Membro Nacional da Lituânia. É procuradora. Iniciou funções na Eurojust 
em Março de 2008.

Deixou a Eurojust em 2008

Tomas Krusna foi Membro Nacional da Lituânia até Março de 2008. É procurador. Iniciou funções 
na Eurojust em Julho de 2006.
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Luxemburgo

Carlos Zeyen é Membro Nacional do Luxemburgo. É procurador. Iniciou funções na Eurojust em 
Setembro de 2006.

Hungria

Ilona Lévai é Membro Nacional da Hungria. É procuradora. Iniciou funções na Eurojust em Maio 
de 2004.

Deixou a Eurojust em 2008

Balázs Garamvölgyi foi Perito Nacional Destacado da Hungria de Julho a Dezembro de 2008. 
É procurador. 

Malta

Donatella Frendo Dimech é Membro Nacional de Malta. É procuradora. Iniciou funções na 
Eurojust em Junho de 2004.

Países Baixos

Arend Vast é Membro Nacional dos Países Baixos. É procurador. Iniciou funções na Eurojust em 
Outubro de 2007.
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Jolien Kuitert é Adjunta do Membro Nacional dos Países Baixos. É procuradora. Foi Adjunta do 
Membro Nacional de Junho de 2002 a Junho de 2008, e regressou à Eurojust em Outubro de 
2008 na qualidade de Adjunta do Membro Nacional.

Thea Warmerdam é Assistente do Membro Nacional dos Países Baixos. É assessora jurídica. 
Iniciou funções na Eurojust em Abril de 2008.

Willette Smeenk é Assistente do Membro Nacional dos Países Baixos. É procuradora. Iniciou 
funções na Eurojust em Outubro de 2008.

Áustria

Ursula Koller é Membro Nacional da Áustria. É juíza. Iniciou funções na Eurojust em Dezembro 
de 2005.

Ulrike Kathrein é Adjunta do Membro Nacional da Áustria. É procuradora. Iniciou funções na 
Eurojust em Dezembro de 2008.

Lisa Horvatits é Assistente do Membro Nacional da Áustria. É jurista. Iniciou funções na Eurojust 
em Março de 2008.

Polónia

Mariusz Skowroński é Membro Nacional da Polónia. É procurador. Iniciou funções na Eurojust 
em Dezembro de 2005.
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Portugal

José Luís Lopes da Mota é Presidente e Membro Nacional de Portugal. É procurador. Iniciou 
funções na Pro-Eurojust em Março de 2001.  

António Luís Santos Alves é Adjunto do Membro Nacional de Portugal. É procurador. Iniciou 
funções na Eurojust em Abril de 2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra é Perito Nacional Destacado de Portugal. É 
procurador. Iniciou funções na Eurojust em Outubro de 2007.

Roménia

Elena Dinu é Membro Nacional da Roménia desde Janeiro de 2007. É procuradora. Iniciou fun-
ções na Eurojust em Setembro de 2006, como Magistrada de Ligação.

República da Eslovénia

Malči Gabrijelčič é Membro Nacional da República da Eslovénia. É procuradora. Iniciou funções 
na Eurojust em Julho de 2005.

Gregor Žika Ševo é Perito Nacional Destacado da República da Eslovénia. É juiz. Iniciou funções 
na Eurojust em Julho de 2008.
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Deixou a Eurojust em 2008

Jaka Brezigar foi Perito Nacional Destacado da República da Eslovénia de Janeiro a Julho de 
2008. É juiz.

República da Eslováquia

Ladislav Hamran é Membro Nacional da República da Eslováquia. É procurador. Iniciou funções 
na Eurojust em Setembro de 2007.

Ladislav Majerník é Perito Nacional Destacado da República da Eslováquia. É procurador. Iniciou 
funções na Eurojust em Outubro de 2008.

Deixou a Eurojust em 2008

Jana Kopernická foi Perita Nacional Destacada da República da Eslováquia de Junho a Setembro 
de 2008. É procuradora. 

Finlândia

Ritva Sahavirta é Membro Nacional da Finlândia. É procuradora. Iniciou funções na Eurojust 
em Agosto de 2008.

Maarit Loimukoski foi Membro Nacional da Finlândia de Agosto de 2004 a Julho de 2008 e 
regressou à Eurojust na qualidade de Adjunta do Membro Nacional da Finlândia em Agosto de 
2008. É procuradora.  



67

Kaj Björkqvist é Assistente do Membro Nacional da Finlândia. É oficial de polícia. Iniciou funções 
na Eurojust em Dezembro de 2008.

Deixou a Eurojust em 2008

Taina Neira foi Adjunta do Membro Nacional da Finlândia até Julho de 2008. É oficial de polícia. 
Iniciou funções na Eurojust em Dezembro de 2007.

Suécia

Ola Laurell é Membro Nacional da Suécia. É procurador. Iniciou funções na Eurojust em 
Setembro de 2007.

Annette von Sydow é Adjunta do Membro Nacional da Suécia. É procuradora. Iniciou funções 
na Eurojust em Setembro de 2005.

Deixou a Eurojust em 2008

Leif Görts foi Adjunto do Membro Nacional da Suécia de Janeiro a Dezembro de 2008. É pro-
curador.

Reino Unido

Aled Williams é Membro Nacional do Reino Unido. É procurador. Iniciou funções na Eurojust em 
Julho de 2006.
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Phil Hicks é Assistente do Membro Nacional do Reino Unido. É procurador. Iniciou funções na 
Eurojust em Junho de 2006.

Vincent Lunny é Assistente do Membro Nacional do Reino Unido. É procurador. Iniciou funções 
na Eurojust em Agosto de 2008.

Janine Wood é Perita Nacional Destacada do Reino Unido. É procuradora. Iniciou funções na 
Eurojust em Novembro de 2008.

Deixou a Eurojust em 2008

Lynne Barrie foi Assistente do Membro Nacional do Reino Unido de Outubro de 2007 a Agosto 
de 2008. É procuradora. 

Director Administrativo

Jacques Vos é Director Administrativo em exercício desde Maio de 2008.

Deixou a Eurojust em 2008

Ernst Merz foi Director Administrativo. Deixou a Eurojust em Maio de 2008.  
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Estados Terceiros na Eurojust

Magistrados de Ligação

Noruega

Kim Sundet é Magistrado de Ligação da Noruega. Iniciou funções na Eurojust em Janeiro de 
2007.

Estados Unidos da América

Mary Lee Warren é Magistrada de Ligação dos Estados Unidos da América. Iniciou funções na 
Eurojust em Agosto de 2007.
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Seminário UE/EUA sobre acordos entre a UE e os 

EUA, Zoetermeer, Países Baixos

Reunião de definição estratégica  sobre 

criminalidade informática, Atenas, Grécia

Seminário sobre Marketing, York, Reino Unido

Reunião de definição estratégica  sobre tráfico 

de seres humanos e protecção de testemunhas, 

Portoroz, Eslovénia
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