
AEurojust, a Agência da União Europeia para a Coopera-
ção Judiciária Penal, sediada num núcleo único em Haia, 

nos Países Baixos, onde as autoridades judiciárias nacionais 
trabalham em estreita colaboração para combater a crimina-
lidade organizada transfronteiriça grave. O papel da Euro-
just é ajudar a tornar a Europa num lugar mais seguro, 
coordenando o trabalho das autoridades nacionais – dos 
Estados-Membros da UE, bem como de Estados terceiros – 
na investigação e ação penal da criminalidade transnacional. 

Cada Estado-Membro da UE participante destaca um 
Membro Nacional para a Eurojust. Os Membros Nacionais 
formam o Colégio da Eurojust, que é responsável pelo traba-
lho operacional da Agência. O Colégio, por sua vez, é apoiado 
pela Administração da Eurojust, que inclui, entre outros, 
analistas de casos, assessores jurídicos e especialistas em 
dados. As instalações especializadas da Agência  
fornecem um lugar seguro para reuniões, com a possibili-

dade de interpretação para todas as 
línguas da UE e uma sala de reuniões 
especificamente desenvolvida para 
centros de coordenação, a partir da 
qual os dias de ação conjunta podem 
ser monitorizados e coordenados em 
tempo real. 

A Eurojust desenvolveu uma rede internacional coesa que 
concede aos procuradores de toda a União Europeia acesso a 
mais de 50 jurisdições em todo o mundo. A Agência assinou 
acordos de cooperação com uma dúzia de Estados não per-
tencentes à UE, vários dos quais destacaram Magistrados de 
Ligação para a Eurojust para trabalharem em processos com 
os seus homólogos no Colégio. A Eurojust também trabalha 
em estreita colaboração com outras agências e parceiros da 
UE que apoiam as várias fases da cadeia da justiça penal, 
incluindo organismos policiais e de combate à fraude. 

Quem somos

A Eurojust oferece apoio operacional personalizado nas 
diferentes fases das investigações criminais transfrontei-
riças, fornecendo:

 ` respostas rápidas;

 ` um serviço de coordenação permanente que está - 
ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana;

 ` ligações com os principais homólogos; e 

 ` assistência na preparação de pedidos de cooperação 
judiciária, incluindo traduções oficiais.

Adicionalmente, a Eurojust pode integrar tipos com-
plexos de mecanismos de assistência e coordenação, 
que podem ser combinados consoante o que for neces-
sário para apoiar as principais operações. Por exemplo, a 

O que fazemos   
Agência pode:

 ` coordenar investigações paralelas;

 ` organizar reuniões de coordenação, envolvendo as 
autoridades judiciárias e policiais envolvidas;

 ` criar e/ou financiar equipas de investigação conjuntas 
(EIC) nas quais as autoridades judiciárias e policiais 
trabalhem em conjunto em investigações criminais 
transnacionais, com base num acordo jurídico entre 
dois ou mais países; e

 ` planear dias de ação conjunta, orientados em tempo 
real através de centros de coordenação na Eurojust, 
durante os quais as autoridades nacionais podem 
deter criminosos, desmantelar grupos de crime orga-
nizado e apreender bens.

Juntamente com os Estados-Membros e uma extensa rede de parceiros internacionais, a Eurojust 
desempenha um papel fundamental para tornar a Europa mais segura e garantir justiça aos seus cidadãos.

A Agência da União Europeia 
para a Cooperação Judiciária Penal



Eurojust: a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal

2

Os planos de criação de um órgão judiciário para reforçar a 
cooperação entre as autoridades nacionais na luta contra a 
criminalidade organizada transfronteiriça grave foram discu-
tidos pela primeira vez pelos chefes de Estado e de governo 
europeus numa reunião do Conselho Europeu em Tampere, 
na Finlândia, em 1999. Em março de 2001, em Bruxelas, teve 
início uma unidade de cooperação judiciária provisória cha-
mada Pró-Eurojust. Os ataques terroristas de 11 de setembro 
nos Estados Unidos demonstraram claramente a necessidade 
de intensificar a cooperação internacional. Estes aconteci-
mentos aceleraram o desenvolvimento da Eurojust, que foi 
formalmente 
estabelecida pela decisão do Conselho de 28 de Fevereiro 
de 2002 como a Unidade de Cooperação Judiciária da União 
Europeia. A Eurojust mudou-se para Haia em 2003.

A Eurojust evoluiu significativamente desde a sua criação, as-
sim como a natureza e âmbito do seu trabalho. A decisão do 
Conselho de reforçar a Agência em 2008 melhorou as capaci-
dades operacionais da Eurojust e facilitou a cooperação entre 
as autoridades nacionais e a Eurojust, bem como com outros 
parceiros e Estados terceiros. O Tratado de Lisboa, que 
entrou em vigor em 2009, referiu especificamente a Eurojust 
e definiu a sua missão «de apoiar e reforçar a coordenação e 

A Eurojust ao longo dos anos
cooperação entre as autoridades nacionais competentes para 
a investigação e o exercício da ação penal em matéria de cri-
minalidade grave que afete dois ou mais Estados-Membros».

Em 2017, a Eurojust mudou-se para as suas novas insta-
lações, um edifício construído à medida no centro da zona 
internacional de Haia. O edifício foi concebido para apoiar a 
missão da Agência de desenvolver e melhorar a cooperação 
judiciária. Dispõe de uma sala operacional dedicada com 
instalações para intercâmbio de informações e definição de 
estratégias durante ações conjuntas multilaterais em larga 
escala. Os andares inferiores do edifício incluem uma série de 
salas de reuniões privadas construídas para acolher discus-
sões confidenciais entre os membros dos Gabinetes Nacio-
nais e profissionais externos. As salas oferecem sistemas 
informáticos seguros e de última geração, bem como instala-
ções para interpretação simultânea.

Em 12 de dezembro de 2019, entrou em vigor o Regulamento 
da Eurojust, inaugurando uma nova fase no desenvolvimento 
da Eurojust, que se tornou a Agência da União Europeia para 
a Cooperação Judiciária Penal. A nova base jurídica da Agên-
cia introduziu uma estrutura de governação, uma política de 
relações externas e um regime de proteção de dados revistos.

Sentido horário a partir do topo: 1999 Reunião do Conselho Europeu em Tampere, FI (© Conselho da UE), sede da Eurojust em Haia (© Corné Bastiaansen), sala de conferências e sala 
operacional



É criado um Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça para a União 
Europeia, com o acordo para a criação da «Pró-Eurojust»

A Eurojust muda-se para a sua sede em Haia, 
cidade internacional da paz e da justiça

12/2002 - É estabelecido o Secretariado da 
Rede Judiciária Europeia (RJE) como uma 
unidade separada dentro da Eurojust

É estabelecidoo Secretariado 
da Rede de EIC como uma unidade 

separada na Eurojust

12/2008 - É adotada uma decisão do Conselho 
relativa ao reforço da Eurojust

01/2011 - É estabelecido o Secretariado da Rede 
Genocídio como uma unidade separada dentro da 
Eurojust

06/2002 - O Mandado de Detenção Europeu e os 
processos de entrega entre os Estados-Membros são 

adotados por Decisão-Quadro do Conselho

01/2009 - A Eurojust começa a fornecer apoio 
financeiro e logístico a equipas de investigação 
conjuntas

A Eurojust e a RJE reúnem atualizações 
semanais sobre o impacto da crise da 

COVID-19 na cooperação judiciária 
05/2020 - É lançado na Eurojust o Grupo de Trabalho 
sobre a Introdução Clandestina de Migrantes, que 
liga procuradores especializados de 
Estados-Membros da UE

12/2019 - Entra em vigor o novo Regulamento da 
Eurojust, tornando-se a Eurojust a Agência da União 

Europeia para a Cooperação Judiciária Penal

06/2017 - A Eurojust muda-se para
as suas novas instalações construídas 
à medida, em Haia

06/2011 - Tem início o serviço de coordenação 
permanente (CP) da Eurojust, que permite 

aos juízes, procuradores e autoridades policiais 
solicitar assistência 24 horas por dia, 

7 dias por semana

09/2019 - Tem lugar o 100.º centro de 
coordenação da Eurojust desde o lançamento 
desta ferramenta única em 2011

04/2014 - É adotada a Diretiva 
relativa à Decisão Europeia de 
Investigação em matéria penal

12/2007 - A Eurojust abre o seu 
1 000.º processo 

02/2002 - É instituída a Eurojust por decisão 
do Conselho para reforçar a luta contra 

a criminalidade trasfronteiriça grave
06/2002 - As regras para a criação de equipas de 
investigação conjuntas são estabelecidas numa Decisão-
Quadro da UE
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Calendário de um processo 
na Eurojust

Iniciativa própria
Com base nas informações recebidas de:

 9 Outras agências da UE (por exemplo, Europol, 
FRONTEX)

 9 Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)
 9 EPPO
 9 Autoridades nacionais (por exemplo, sobre o 

intercâmbio de informações sobre terrorismo, 
notificações nos termos do artigo 21.º do REJ, etc.)

Autoridade nacional
Pedido de assistência das autoridades competentes dos 
Estados-Membros nas suas investigações/ações penais

EPPO (uma vez operacional)
A pedido da Procuradoria Europeia, no âmbito das suas 
competências

ABERTURA DE UM PROCESSO
Um processo na Eurojust pode ser iniciado por...
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A estrutura organizacional da Eurojust é constituída pelo 
Colégio, pelo Conselho Executivo e pela Administração. 

O Colégio é responsável pelo funcionamento da Agência 
e é composto por um Membro Nacional de cada Estado-
-Membro da UE participante. Em matérias não operacio-
nais, é também membro do Colégio um representante 
da Comissão Europeia. O Colégio é supervisionado pelo 
Presidente da Eurojust e por dois Vice-Presidentes, cada 
um dos mesmos eleito por um mandato de quatro anos, 
com um limite de dois mandatos.

Os Membros Nacionais lideram os respetivos Gabinetes 
Nacionais, apoiados por Adjuntos e Assistentes que são 
delegados do respetivo país. Os Gabinetes são os prin-
cipais pontos de contacto de procuradores e juízes de 
instrução quando necessitam de assistência numa deter-
minada investigação criminal.

O Conselho Executivo apoia o Colégio nas suas funções 
de gestão. É composto pelo Presidente, pelos dois Vice-

Constituição da Eurojust
-Presidentes, por um representante da Comissão Euro-
peia e por dois outros membros do Colégio num sistema 
rotativo de dois anos.

Na Administração, o Diretor Administrativo é o repre-
sentante legal da Eurojust e o seu gestor a nível admi-
nistrativo. O Diretor Administrativo é responsável pela 
supervisão da administração diária, gestão do pessoal e 
prestação de apoio administrativo para facilitar o trabalho 
operacional da Eurojust. 

Papel de anfitrião

A Eurojust acolhe quatro redes: o Secretariado da Rede 
Judiciária Europeia, o Secretariado da Rede Genocídio, o 
Secretariado da Rede de EIC e a Rede Judiciária Europeia 
em matéria de Cibercriminalidade. As redes são consti-
tuídas por Pontos de Contacto nacionais ou por peritos 
nacionais que facilitam a cooperação judiciária, o inter-
câmbio de informações e o trabalho dos profissionais nos 
Estados-Membros. 

A Eurojust trabalha com as autoridades nacionais para 
combater uma vasta gama de crimes transfronteiriços 
graves e complexos que envolvem dois ou mais países. A 
Agência lidera a resposta judiciária a ameaças crescen-
tes na Europa, permitindo que os Estados-Membros se 
mantenham um passo à frente dos criminosos, concen-
trando-se principalmente em grupos de crime organizado. 
Os processos apresentados à Eurojust envolvem frequen-
temente mais de um tipo de crime. 

Os tipos de crime prioritários incluem: 

 ` Terrorismo
 ` Cibercriminalidade
 ` Tráfico de seres humanos
 ` Tráfico de estupefacientes 
 ` Crimes contra os interesses financeiros da UE (crimes PIF) 
 ` Introdução clandestina de migrantes
 ` Crime ambiental
 ` Branqueamento de capitais
 ` Burla e fraude

Crimes prioritários



Análise de informações
 9 Correspondência cruzada de dados 
 9 Identificação das ligações com outras investigações
 9 Cooperação estreita com a Europol

Discussão de instrumentos de cooperação judiciária
 9 Mandado de Detenção Europeu (MDE)
 9 Decisão Europeia de Investigação (DEI)
 9 Pedido de Auxílio Judiciário Mútuo (AJM)
 9 Decisão de congelamento/perda

Abordagem de questões de cooperação
 9 Conflitos de jurisdição
 9 Processos paralelos
 9 Transferência de processos
 9 Admissibilidade da prova
 9 Cooperação com Estados terceiros

EQUIPA DE INVESTIGAÇÃO CONJUNTA (EIC)
A Eurojust presta apoio jurídico, prático e financeiro

REUNIÕES DE COORDENAÇÃO

Reuniões com as autoridades na-
cionais (judiciárias e policiais) para 
preparar o caminho a seguir

CENTRO DE COORDENAÇÃO

Dia de ação coordenada em casos 
transfronteiriços complexos 
apoiados pela Eurojust

RESPOSTA CÉLERE
É discutida e acordada pelas partes envolvi-
das uma atuação urgente

O pedido pode ser rapidamente resolvido

INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS 
COORDENADAS
As partes envolvidas discutem o caso e pre-
veem um conjunto de ações coordenadas

É necessária uma ação abrangente

ENCERRAMENTO DO PROCESSO 
NA EUROJUST
As autoridades nacionais avançam com as 
suas investigações/ações penais 

Podem ser transmitidos 
outros pedidos à Eurojust (por 
exemplo, apoio durante a fase 
de julgamento)
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Os processos apresentados à Eurojust envolvem dois ou mais Estados-Membros da UE ou um Estado-Membro e um Estado 
não pertencente à UE. Por vezes, os processos envolvem crimes cometidos num único Estado-Membro que têm reper-
cussões transfronteiriças. A Eurojust oferece aos Estados-Membros a sua vasta experiência e competência em matéria de 
cooperação judiciária, incluindo uma série de ferramentas para lidar com problemas como conflitos de jurisdição, extradi-
ção, admissibilidade de provas e congelamento e recuperação de bens. Dado que a Eurojust acolhe autoridades de todos os 
Estados-Membros e de vários Estados terceiros, pode responder rapidamente aos pedidos, ajudando por vezes a resolver no 
espaço de horas. 

Se um Membro Nacional decidir apresentar um processo para registo na Eurojust, o Colégio reunir-se-á para determinar 
quais os Membros Nacionais na Eurojust que deverão estar envolvidos. O Membro Nacional (ou os respetivos Adjuntos e As-
sistentes) mantém-se no controlo do processo, e a Eurojust presta aconselhamento e assistência na coordenação e aplicação 
de instrumentos e ferramentas judiciários europeus. 

Uma vez aberto um processo na Eurojust, pode ser organizada uma reunião subsequente para apoiar o intercâmbio de 
informações entre os países envolvidos, discutir questões jurídicas relevantes e aconselhar as respetivas autoridades nacio-
nais sobre os próximos passos (ver Calendário de um processo na Eurojust para verificar como os processos podem evoluir). 

Apresentação de um processo à Eurojust
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A Eurojust auxilia numa vasta gama de investigações. Cada 
processo é diferente e exige uma abordagem individual. 
Muitas vezes, os procuradores devem agir imediatamente para 
localizar e deter os suspeitos. Nesses casos, as autoridades 
nacionais podem confiar nos serviços permanentes únicos 
da Eurojust, por exemplo, facilitando a rápida execução de 
um Mandado de Detenção Europeu (MDE), uma decisão de 
congelamento ou a recolha de provas através de uma Decisão 
Europeia de Investigação (DEI). Noutros casos, é construída 
uma investigação lenta e metodicamente, o que pode envolver 
meses, ou mesmo anos, de planeamento, coordenação e dis-
cussão cuidados, com a Eurojust a desempenhar um papel de 
coordenação. Quatro meios fundamentais de apoio fornecidos 
pela Eurojust incluem equipas de investigação conjuntas, 
ferramentas de cooperação judiciária da UE, reuniões de 
coordenação e centros de coordenação.

Equipas de investigação conjuntas (EIC)

As EIC são a ferramenta mais avançada de coope-
ração internacional em matéria penal. São equi-
pas em que juízes, procuradores e responsáveis 

policiais trabalham em conjunto em investigações criminais 
transnacionais, com base num acordo legal entre dois ou mais 
países por um período fixo.  A Eurojust tem ajudado os países 
a criar e a trabalhar com EIC desde 2009. A Agência organiza 
reuniões com membros de EIC, frequentemente com serviços 
de tradução e interpretação. Igualmente importante é o facto 
da Eurojust poder fornecer apoio financeiro e logístico às EIC 
para aliviar o fardo dos casos transnacionais sobre os orça-
mentos nacionais.

Principais ferramentas de investigação

O que é um Mandado de Detenção Europeu?

O Mandado de Detenção Europeu, válido em 
todos os Estados-Membros da UE, é utilizado para 
deter e entregar suspeitos de crimes ou pessoas 
condenadas para o Estado de emissão para que 
possam enfrentar ações penais ou cumprir uma 
pena. A Eurojust desempenha um papel funda-
mental na melhoria da aplicação do MDE, incluin-
do a superação de obstáculos jurídicos e práticos. 
A Eurojust pode facilitar a transmissão e execução 
atempada de MDE, coordenar e aconselhar sobre 
MDE concorrentes, ajudar em questões relaciona-
das com a entrega, esclarecer as diferenças entre 
a legislação nacional e os MDE e ajudar as autori-
dades nacionais a superar muitas outras questões. 

O que é uma Decisão Europeia de Investigação?

A Decisão Europeia de Investigação estabelece um 
processo claro de cooperação entre autoridades 
judiciárias de diferentes Estados-Membros para 
recolha e preservação de provas, por exemplo 
realização de buscas, audiências para obtenção de 
informações bancárias e financeiras, interceção 
de comunicações e transferência temporária de 
pessoas detidas. A Eurojust pode ajudar em ques-
tões relacionadas com as quatro principais fases 
do ciclo de vida de uma DEI (fase de emissão, fase 
de transmissão, fase de reconhecimento e fase 
de execução). A Agência pode também prestar 
aconselhamento sobre questões relacionadas 
com o âmbito da Diretiva relativa à DEI e com a 
sua utilização em relação a outros instrumentos 
jurídicos coexistentes, com as autoridades compe-
tentes, com o conteúdo, a forma e a língua da DEI, 
bem como com a utilização de algumas medidas 
de investigação específicas.

A Eurojust suporta as EIC da seguinte forma:

 ` avalia a adequação do  
estabelecimento de uma EIC para um processo; 

 ` ajuda na elaboração do acordo de EIC;
 ` fornece apoio jurídico e prático durante a ação 

da EIC, incluindo apoio  
a operações conjuntas (centro de coordenação);

 ` coordena estratégias de investigação e de ação 
penal; e

 ` fornece apoio financeiro e logístico, de desloca-
ções, interpretação, transferência de provas  
e empréstimo de equipamentos.

Assistência a nível da utilização 
Ferramentas de cooperação judiciária 
da UE

Instrumentos como o Mandado de Detenção 
Europeu e a Decisão Europeia de Investigação 
facilitam muito a cooperação em casos trans-

fronteiriços. No entanto, para maximizar o potencial destas 
ferramentas, as autoridades nacionais devem poder contactar-
-se entre si rapidamente e comunicar claramente entre línguas 
e jurisdições diferentes. A Eurojust permite que os Estados 
envolvidos façam o melhor uso destas ferramentas, agindo na 
capacidade de coordenador. 
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                 Com a criminalidade transfronteiriça infelizmente em ascensão, pede-se à Eurojust uma ajuda 
crescente em processos grandes e complexos. Esta situação leva a um aumento das ações internacionais 
por parte do poder judiciário, que devemos coordenar em tempo real. Com a criação de um centro de 
coordenação na Eurojust, podemos ajudar imediatamente e garantir que as ações são tomadas em 
simultâneo e beneficiam o poder judiciário e a polícia em todos os países participantes, produzindo as ações 

individuais dos Estados-Membros e de Estados terceiros resultados menos impressionantes.

– Presidente da Eurojust, Ladislav Hamran –

Centros de coordenação

A Eurojust oferece uma ferramenta única – o 
centro de coordenação – para apoiar operações 
de grande escala que visam a criminalidade 
transfronteiriça. Um fator fundamental para 
o sucesso nestas ações é a capacidade para 

executar medidas simultaneamente, tais como detenções, 
buscas, apreensões de provas, entrevistas a (potenciais) 
suspeitos e testemunhas e o congelamento de bens. Estes 
dias de ação ocorrem frequentemente em vários Estados-
-Membros ao mesmo tempo, impedindo os criminosos de 
avisarem as suas redes. 

Durante um dia de ação, os participantes do centro de coor-
denação têm acesso a linhas de comunicação dedicadas e se-
guras. Com base nas informações recebidas das autoridades 
envolvidas, o centro de coordenação comunica regularmente 
o progresso das operações que decorrem no terreno. 

Estas informações permitem às autoridades envolvidas 
adaptar imediatamente as respetivas estratégias para 
responder às situações em desenvolvimento. Por exemplo, 
pode ser necessária uma DEI adicional para realizar buscas 
numa morada que só tenha sido revelada durante a ação. Os 
participantes devem estar preparados para imprevistos e ser 
capazes de reagir rapidamente.

Em setembro de 2019, a Eurojust realizou o seu 100.º centro 
de coordenação. Este marco, e os resultados alcançados ao 
longo dos anos através dos centros de coordenação, demons-
tram a utilidade desta ferramenta e o seu crescente papel na 
cooperação judiciária. 

Ao trabalhar em equipa com as autoridades nacionais, os 
Gabinetes Nacionais da Eurojust e o pessoal empenhado 
constituído por analistas e assessores ajudam a estabelecer 
as condições certas para coordenar operações transfrontei-
ras complexas e em rápida evolução.

Reuniões de coordenação

As reuniões de coordenação são uma ferra-
menta operacional frequentemente utilizada 
na Eurojust, que reúne autoridades judiciárias 
e policiais dos Estados-Membros e, em alguns 
casos, de Estados terceiros. Os participantes fa-

zem o intercâmbio de informações e resolvem questões 
jurídicas, como conflitos de jurisdição e transferência de 
processos. Podem também chegar a acordo sobre os próxi-
mos passos da investigação, planear dias de ação e discutir 
formação de uma EIC.

A Eurojust desempenha um papel de coordenação nestas 
reuniões. A Agência dispõe de uma equipa dedicada de 
responsáveis pela cooperação judiciária, que pode prestar 
aconselhamento jurídico, análise e assistência operacional. 

A Eurojust disponibiliza ainda instalações, bem como 
alojamento e reembolso de deslocações aos participantes 
visitantes. Estão disponíveis serviços de interpretação si-
multânea ao longo da reunião de coordenação, mesmo que a 
reunião de coordenação seja realizada via videoconferência. 

© Eurojust
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O primeiro centro de coordenação da Eurojust, realizado 
em fevereiro de 2011, visava parar a introdução clandes-
tina de migrantes por uma rede criminosa ativa em seis 
países. Foi solicitado à Eurojust que facilitasse os pedidos 
de Auxílio Judiciário Mútuo (AJM) aos Estados-Membros 
envolvidos e coordenasse as investigações e as ações 
penais, bem como as ações simultâneas contra o grupo de 
crime organizado nos outros cinco países. Após a Euro-
just ter auxiliado nos extensos preparativos, incluindo a 
organização de uma reunião de coordenação para chegar 
a acordo sobre uma estratégia para ações simultâneas em 
sete cidades, foi criado um centro de coordenação. Trinta 
e cinco suspeitos de facilitação criminosa foram detidos, e 

Centros de coordenação em ação
trinta e oito imigrantes foram intercetados.

Em setembro de 2019, ocorreu na Eurojust o 100.º centro 
de coordenação, relativo ao culminar de uma complexa 
investigação técnica a um grupo de crime organizado 
envolvido em fraudes consideráveis a nível de televisão 
por assinatura e violações em grande escala dos direitos 
de autor a nível audiovisual. O dia de ação envolveu seis 
países. Foram identificados vinte e dois suspeitos, e mais 
de 200 servidores foram retirados de linha. O êxito do 
centro de coordenação foi seguido de uma conferência de 
imprensa na Eurojust. 

 Fotos © Eurojust; Conselho da UE
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EncroChat (2020) Através de uma equipa de investigação conjunta, as autoridades policiais e judiciárias francesas e holandesas, 
a Europol e a Eurojust conseguiram desmantelar o EncroChat, uma rede telefónica codificada amplamente utilizada por redes 
criminosas. A investigação, que durou meses, permitiu intercetar, partilhar e analisar milhões de mensagens trocadas entre crimi-
nosos para planear crimes graves. A informação já está a ser utilizada em várias investigações criminais em curso e será analisada 
mais profundamente como uma fonte de conhecimento única sobre volumes sem precedentes de novas provas, para fazer frente 
de forma significativa a redes criminosas organizadas. A Eurojust facilitou intensivamente a cooperação judiciária através da 
criação da EIC e da utilização alargada de instrumentos de cooperação judiciária europeia como as Decisões Europeia de Inves-
tigação, tendo sido emitidas mais de uma centena das mesmas em vários países. Ao longo da investigação, os membros da EIC 
organizaram cinco reuniões de coordenação na Eurojust para reunir todas as partes envolvidas num ambiente seguro, identificar 
investigações paralelas ou relacionadas, decidir sobre o quadro mais adequado para a cooperação e resolver potenciais conflitos 
de jurisdição.

Exemplos de casos

Operação Pollino (2018) A Operação Pollino foi a maior 
medida repressiva coordenada contra a máfia «Ndrangheta» 
até hoje na Europa. A investigação durou quatro anos. Todo 
o conhecimento foi reunido pelas autoridades nacionais para 
criar uma estratégia conjunta para lidar com as complexas 
atividades criminosas. As ações sincronizadas de centenas de 
polícias, monitorizadas em tempo real a partir de um centro 
de coordenação na Eurojust, resultaram na deteção de quase 
4000 kg de cocaína e grandes quantidades de outros estupefa-
cientes, na apreensão de 2 milhões de euros e em 84 detenções.

Detenção rápida de um alvo relevante do 
Estado islâmico (2019) A coordenação da 
Eurojust da intervenção rápida das autoridades 
húngaras e belgas levou à detenção de um comba-
tente terrorista estrangeiro repatriado suspeito de 
envolvimento ativo no assassinato de 20 pessoas 
na Síria. O intercâmbio de documentos cruciais e 
a tradução e partilha de informações 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, entre a Hungria e a Bélgica, 
através da Eurojust, levaram à sua detenção por 
suspeita de delitos terroristas. 

Detenções coordenadas de indivíduos suspeitos de pertencerem a uma rede de introdução clan-
destina de migrantes (2020)  Como resultado de uma investigação transfronteiriça apoiada pela Eurojust e 
pela Europol, autoridades belgas e francesas detiveram 26 indivíduos suspeitos de pertencerem a um grupo de in-
trodução clandestina de migrantes de grandes dimensões, que transportava principalmente refugiados asiáticos. 
A descoberta de 39 cidadãos vietnamitas falecidos dentro de um reboque refrigerado em Essex, no Reino Unido, 
em outubro de 2019, levou à criação de uma EIC entre a Bélgica, Irlanda, França, Reino Unido, Eurojust e Euro-
pol. Desde então, as autoridades judiciárias e policiais têm trabalhado em estreita colaboração no âmbito da EIC 
para mapear a alegada atividade do grupo de crime organizado e para determinar a possibilidade de encontrar 
ligações cruzadas com as investigações regionais e locais em curso sobre a atividade de introdução clandestina 
de migrantes. A Eurojust apoiou a EIC, tendo havido seis reuniões de coordenação específicas para o processo e a 
organização de um centro de coordenação no dia da ação, permitindo a coordenação em tempo real da operação.
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Permitir o acesso a jurisdições em todo o mundo
Os criminosos atravessam tanto as fronteiras internas 
como as fronteiras externas da UE. Adicionalmente, a 
procura de apoio operacional no combate a crimes trans-
fronteiriços graves está a aumentar de forma constante, 
com um aumento anual do número de vítimas provenien-
tes de países não pertencentes à UE superior a 20%. Uma 
estreita cooperação com Estados terceiros é, pois, crucial 
para enfrentar os desafios dos crimes mais complexos de-
correntes da globalização e da digitalização, em especial 
no domínio da migração ilegal, do tráfico e da luta contra 
o terrorismo. 

Como facilitadora da cooperação judiciária transfrontei-
riça, a Eurojust desempenha um papel fundamental na 
promoção de relações de trabalho eficazes e duradouras 
entre as autoridades nacionais dos Estados-Membros e 
de países terceiros. Os acordos de cooperação da Agência 
e a rede com mais de 50 Pontos de Contacto permitem o 
acesso a jurisdições criminais em todo o mundo. 

Os acordos de cooperação são a forma mais avançada de 
cooperação com Estados terceiros. Permitem o intercâm-
bio sistemático de informações operacionais, incluindo de 
dados pessoais, que é vital para as autoridades nacionais 

executarem ações penais com êxito sobre os criminosos 
quando estão envolvidos Estados não pertencentes à UE. 
A Eurojust assinou 12 acordos de cooperação com Esta-
dos terceiros, oito dos quais destacaram um Magistrado 
de Ligação para a Eurojust. Os Magistrados de Ligação 
trabalham lado a lado com os seus colegas dos Estados-
-Membros, com pleno acesso às ferramentas operacionais 
da Agência. O Regulamento da Eurojust, que entrou em 
vigor em dezembro de 2019, transformou a política de 
relações externas da Eurojust. A Agência trabalha agora 
em estreita colaboração com a Comissão Europeia para 
desenvolver estratégias a quatro anos para melhorar o seu 
alcance internacional.

A Agência mantém-se em estreito contacto com os prin-
cipais intervenientes na estrutura institucional da União 
Europeia, incluindo a Comissão, os grupos de trabalho 
relevantes do Conselho, a comissão LIBE do Parlamen-
to Europeu e o Serviço Europeu para a Ação Externa. A 
Eurojust coopera também com outras agências da UE 
que apoiam as várias fases da cadeia da justiça penal, 
como a Europol, o Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF), a Procuradoria Europeia (EPPO), a Rede Europeia 
de Formação Judiciária (REFJ) e a Frontex. 

Pontos de contacto

 Mais de 50 Estados terceiros integram 
a rede de pontos de contacto 

judiciários da Eurojust

Magistrados 
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