
3Trabalhamos a pedido de 18 países da região

4  Incrementar as capacidades das Forças de Segurança e das Procuradorias 
     a realizarem investigações criminais e operações conjuntas a nível regional  
     e internacional

  Fortalecer as capacidades das forças de segurança, dos agentes dos  
     sistemas de justiça e dos funcionários prisionais na luta contra o cibercrime a  
     nível nacional, regional e internacional

  Melhorar os marcos legislativos e fortalecer as redes para uma cooperação  
     regional mais eficaz

  Facilitar os processos de privação dos bens procedentes do crime

  Modernizar a gestão dos sistemas prisionais e implementar processos  
     modernos, eficientes e eficazes contra o crime organizado

  Promover uma participação mais ativa dos funcionários da Polícia, das  
     instituições de Justiça e dos sistemas prisionais em operações regionais para  
     lutar conjuntamente contra o crime organizado
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PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA

Programa liderado por Parceiros coordenadores

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

www.elpaccto.eu
info@elpaccto.eu 

Siga-nos nas Redes Sociais



1Europa-América Latina
Programa de Assistência contra o Crime Organizado 
Transnacional

  Um programa que une 18 países da América Latina com a União Europeia e as  
     estruturas especializadas da UE

  Um programa que pretende fortalecer a luta contra o crime organizado 
     transnacional e a cooperação regional e internacional neste campo

  Um programa orientado às necessidades solicitadas por cada país e focalizado nas 
     áreas de trabalho mais prioritárias 

  Um programa que visa resultados concretos e um impacto real

  Um programa focalizado em temas concretos, que trabalhará com as equipas 
     responsáveis pela luta contra o crime organizado a partir de casos práticos

  Um programa que promove o diálogo, o entendimento mútuo, dinâmicas conjuntas 
     e a interoperabilidade de sistemas entre a AL e a UE, e entre países da AL

  Um programa de intercâmbio entre pares, de boas práticas e experiências de 
     sucesso

  Workshops de trabalho prático entre países da região e entre a AL e a UE.
  Acompanhamento de casos reais.
  Reforma e desenvolvimento das normas.
  Criação de sistemas de formação modernos.
  Criação de protocolos entre instituições.
  Impulsionamento de redes informáticas e processos interoperáveis.
  Fortalecimento das instituições e das ferramentas regionais.
  Criação de mecanismos entre a AL e a UE.

Somos o primeiro programa que abrange a cadeia penal como um todo

Também mantemos o foco em 5 áreas transversais prioritárias:

Promovemos intercâmbios específicos entre profissionais especializados em cada matéria 
Planeamos uma programação anual e um processo de seguimento estratégico de 5 anos
Oferecemos uma gama variada de instrumentos :

EL PAcCTO está intrinsecamente ligado a dois projetos:
"EL PAcCTO: Support to AMERIPOL" e "INTERPOL: Support to EL PAcCTO"
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