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Good morning,

It is with great satisfaction that I am here at this event bringing together the main actors in the
fight against Trafficking in Persons in Cape Verde.

As we know, victims of this terrible crime are forced to labor or engage in the sex trade against
their will through coercive and inhumane practices and methods.  It is a serious problem in many
countries, and unfortunately the United States is no exception.

Every year my government reports on the Trafficking in Persons situation around the world, as
well as the efforts being made by governments to fight this form of modern-day slavery.

The Trafficking in Persons Report also makes recommendations so that countries like Cape
Verde can better address the challenges of this problem.

Among the recommendations for Cabo Verde is strengthening and empowering the country’s
Observatory, which is vital to enhancing coordination among all of the national institutions
involved in this fight.

One way in which the United States is supporting the Government of Cape Verde and partners
such as the IOM is the development of the “Manual of Operational Procedures against
Trafficking in Persons.”  I believe this manual will help clarify the roles and responsibilities of
each institution when responding to these types of cases.

Furthermore, through an ongoing ICMPD project financed by the U.S. government, Cape Verde
is also receiving technical support for training of Observatory staff and those who support its
important work.



The fight against Trafficking in Persons involves the protection of victims and the most
vulnerable populations, as well as effective prosecution of the criminals involved in the
trafficking of persons.

I encourage, or rather, challenge all those participating in the next three days of work to engage
even more in this fight so that in the near future we have a stronger and more active institutional
network in Cape Verde to provide a coordinated and effective response to this scourge.

To end, I want to sincerely thank everyone present for their unwavering support of this noble
cause!

Thank you very much.
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Bom dia a todos!

É com muita satisfação que me encontro aqui neste evento que visa juntar os principais atores do
combate ao Tráfico de Pessoas em Cabo Verde.

Como é do nosso conhecimento, as vítimas deste tipo de criminalidade são forçadas a trabalhar
ou a engajar-se no comércio sexual contra a sua vontade através de práticas e métodos bastante
coercivos e desumanos.  É um problema sério em muitos países, e infelizmente os Estados
Unidos não são uma exceção.

Todos os anos o meu Governo reporta sobre a realidade da situação do Tráfico de Pessoas pelo
mundo, bem como os esforços levados a cabo pelos múltiplos governos no sentido de lutar
contra este fenómeno criminal.

Este Relatório sobre o Tráfico de Pessoas também traz recomendações para que países como
Cabo Verde possam melhor enfrentar a problemática deste desafio.

O empoderamento do Observatório de Cabo Verde, segundo estas recomendações, é visto como
vital para dinamizar a coordenação institucional por parte de todos envolvidos.

Os Estados Unidos têm vindo a apoiar o Governo de Cabo Verde e parceiros como a OIM no
desenvolvimento do “Manual de Procedimentos Operacionais contra o Tráfico de Pessoas.”
Acredito que este manual irá ajudar a clarificar os papéis e responsabilidades de cada instituição
nas respostas para estes tipos de casos.

Além disso, com o novo projeto em curso da ICMPD por nós financiado, Cabo Verde irá receber
apoio técnico para melhor capacitar o Observatório, e todos aqueles que fazem parte do mesmo.

A luta contra o Tráfico de Pessoas envolve a proteção das vítimas e das populações mais
vulneráveis e também a condenação efetiva dos traficantes de pessoas.

Encorajo, ou melhor, desafio a todos os que irão participar destes três dias de trabalhos a
engajar-se ainda mais nesta luta para que tenhamos num futuro próximo uma rede institucional



forte e ativa em Cabo Verde com o objetivo de fornecer respostas coordenadas e efetivas para
este flagelo.

Termino agradecendo a todos aqui presentes pela vossa constante luta e interesse por esta tão
nobre causa!

Muito obrigado!


