Como a CTI pode ajudar
Há várias formas nas quais a Iniciativa da
Convenção contra a Tortura (sigla em inglês, CTI)
pode auxiliar Estados que estão considerando a
ratificação e Estados que já ratificaram a
Convenção mas estão a procura de apoio sobre
como implementá-la da melhor maneira
possível.

apoio que auxiliem funcionários do estado a
entender e implementar de forma mais eficaz a
Convenção. Esses materiais de apoio estão
disponíveis de forma gratuita no site de internet
da CTI (www.cti2024.org).

Ações regionais: A CTI organiza “vistas de
estudo” em Genebra para Estados que não são
parte da Convenção e que tenham demonstrado
interesse e aprender mais sobre o que significa
ser um Estado-parte. Nessas visitas geralmente
são organizadas reuniões com especialistas, e
com altos funcionários da ONU e outros
funcionários de governos, para garantir que as
delegações estejam devidamente informadas
das obrigações da Convenção e da importância
da ratificação.

 Um material de apoio para ajudar
funcionários do estado a compreeender o
processo de ratificação, especificamente com
o propósito de informar altos funcionários e
ministros sobre como efetivamente tomar as
medidas necessárias para a ratificação da
Convenção.

Visitas de especialistas: a CTI está apta a
organizar visitas de especialistas aos Estados a
fim de promover assistência em uma gama de
assuntos
relacionados
a
ratificação e
implementação da Convenção. Exemplos
incluem: orientação sobre treinamento das
polícias e outros funcionários do estado, revisão
da legislação e como iniciar campanhas de
conscientização do público em geral.
Reuniões regionais: a CTI trabalha com parceiros
locais para organizar reuniões regionais em
temas de relevância para os Estados em dada
região. Essas reuniões oferecem uma
oportunidade
única
para
os
Estados
compartilharem suas experiências relativas aos
desafios e oportunidades gerados pela
ratificação e implementação da Convenção, com
vistas a construir relações entre Estados em nível
regional.
Eventos de alto nível: a CTI conduz reuniões
regulares perante o Conselho de Direitos
Humanos da ONU em Genebra e a Assembléia
Geral da ONU em Nova Iorque. Através dessas
reuniões, a CTI facilita o encontro entre Estados
e especialistas em prevenção da tortura para
discutir progresso e oportunidades que levam ao
aumento das ratificações e melhoras na
implementação da Convenção.

Os materiais de apoio desenvolvidos ou que
estão sendo preparados, incluem:

 Um guia online relativo a legislação sobre
tortura, que é um valioso recurso para
funcionários do estado e assessores jurídicos
sobre mudanças legislativas que seriam
necessárias para cumprir as obrigações da
Convenção no que diz respeito a legislação
contra tortura.
 Vários materiais de apoio relativos a
implementação,
os
quais
descrevem
exemplos práticos para auxiliar Estados na
implementação da UNCAT.
 Uma série de blogs que compartilham
experiências de novos Estados-parte da
UNCAT ou do Protocolo Adicional (OPCAT),
com vistas a inspirar outros Estados a
considerarem a ratificação.
 Uma
compilação
de
materiais
de
treinamento, que possibilitará os Estados a
educar e informar funcionários do estado e o
público em geral sobre seus direitos e
obrigações perante a Convenção.
 Vídeos e filmes da CTI que enfatizam quais
são as principais áreas temáticas relativas a
prevenção da tortura e reparação ou
reabilitação de vítimas de tortura.
Se você acredita que pode se beneficiar de
quaisquer das atividades listadas acima ou você
tem alguma sugestão para outro material de
apoio. Por favor entre em contato com o
Secretariado da CTI para mais informações.

Materiais de apoio e manuais: a CTI trabalha
com especialistas para preparar materias de
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