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Síntese 
 
A Eurojust, a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal, contribui para a luta 

contra as formas graves de criminalidade transnacional organizada, coordenando o trabalho das 

autoridades nacionais — dos Estados-Membros da UE e de países terceiros — na investigação e ação 

penal da criminalidade transnacional. 

Embora o mandato da Eurojust se centre principalmente na cooperação entre as autoridades 

judiciárias, a experiência mostra que os procuradores e juízes de instrução estão frequentemente na 

linha da frente da identificação e resolução de questões relacionadas com o exercício dos direitos das 

vítimas num contexto transnacional. 

Por este motivo, a Eurojust está em posição privilegiada para identificar e comunicar os desafios 

enfrentados pelos profissionais neste domínio e discutidos entre estes quando a agência presta o seu 

apoio. O presente relatório apresenta uma panorâmica destes desafios em vários domínios 

prioritários da UE em matéria de criminalidade (secção 1), juntamente com as boas práticas 

identificadas para os superar (secção 2). 

Esses desafios dizem sobretudo respeito: 

- à definição e identificação das vítimas (em especial no caso de um elevado número de 

vítimas e/ou de ataques terroristas em grande escala); 

- às incertezas quanto à sua situação processual (ou seja, vítimas versus testemunhas ou 

autores de infrações secundárias); 

- à necessidade de antecipar e atenuar o risco de vitimização secundária ou repetida; 

- à tomada em consideração dos interesses das vítimas ao abordar questões de jurisdição; 

- às dificuldades relacionadas com a garantia de indemnização das vítimas. 

 

Esta vasta experiência, adquirida ao longo dos anos, mostra a importância de incluir a perspetiva dos 

direitos das vítimas na conceção de estratégias de investigação e ação penal para combater a 

criminalidade transnacional. A Eurojust está empenhada em apoiar estes esforços através da 

inclusão mais sistemática da dimensão dos direitos das vítimas no apoio que presta às autoridades 

judiciais nacionais, em especial nas reuniões de coordenação e nas equipas de investigação conjuntas. 

https://www.eurojust.europa.eu/eurojust-casework-report-victims-rights
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No contexto da avaliação da Diretiva 2012/29/UE, poderá ser oportuno ponderar o reconhecimento 

e o reforço do papel da Eurojust neste domínio no quadro jurídico da UE. 

 


