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SUGESTÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 

Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que o tráfico de seres humanos (TSH) constitui uma grave violação dos 

direitos humanos e da integridade física, sendo igualmente um crime de género, na medida 

em que as mulheres e as raparigas que são traficadas essencialmente para fins de 

exploração sexual constituem um número desproporcionado de vítimas; considerando que 

as mulheres e as raparigas representam uma percentagem importante das vítimas de outras 

formas de TSH, nomeadamente a exploração forçada no trabalho doméstico e na prestação 

de cuidados, na indústria transformadora, na alimentação, na limpeza e noutros setores; 

B. Considerando que o tráfico de seres humanos pode resultar de desigualdades económicas 

e sociais à escala mundial e ser agravado por desigualdades societais entre mulheres e 

homens; considerando que a estratégia da UE identifica a violência contra as mulheres 

como uma das causas fundamentais do tráfico de seres humanos; 

C. Considerando que o TSH deve ser entendido na perspetiva da procura e do lucro, dado 

que a exploração de mulheres sobretudo para serviços sexuais é gerada pela procura de 

tais serviços e pelo lucro obtido; 

1. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a velarem por que os direitos humanos, a 

igualdade entre homens e mulheres e o combate ao TSH continuem a ser o cerne das 

políticas de desenvolvimento da UE e das parcerias com países terceiros; insta a Comissão 

a introduzir medidas sensíveis às questões de género aquando da elaboração de novas 

políticas de desenvolvimento e da revisão das políticas existentes; 

2. Salienta que a emancipação económica e social das mulheres e das raparigas reduziria a 

sua vulnerabilidade para se tornarem vítimas e insta a Comissão a prosseguir a sua ação 

orientada para a integração da dimensão de género em todas as iniciativas ligadas ao 

desenvolvimento e a assegurar que, juntamente com os direitos das mulheres, esta 

permaneça em lugar de destaque na agenda do diálogo político com os países terceiros; 

3. Regista o efeito normativo gerado pelo modelo sueco sobre a redução da procura e sugere 

a introdução de medidas normativas semelhantes na UE-28 e no contexto das suas 

relações externas; 

4. Salienta que a procura de serviços sexuais nos países desenvolvidos impulsiona o tráfico 

de seres humanos proveniente dos países em desenvolvimento, colocando as pessoas em 

situação de vulnerabilidade, como é o caso das mulheres e das raparigas, e exorta os 

Estados-Membros a criminalizarem a utilização consciente dos serviços das vítimas de 

tráfico de seres humanos; 

5. Salienta a importância de os Estados-Membros também criminalizarem a utilização dos 

serviços de vítimas do TSH pelos seus cidadãos quando tal ocorrer fora do 

Estado-Membro e/ou fora da UE; 
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6. Salienta a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o 

objetivo 5.2 que insta à eliminação de todas as formas de violência contras as mulheres e 

as raparigas nas esferas pública e privada, incluindo o tráfico e a exploração sexual e de 

outros tipos; 

7. Salienta a importância do acesso universal a cuidados de saúde e à saúde sexual e 

reprodutiva, em especial no caso das vítimas de tráfico de seres humanos, que poderão 

debater-se com múltiplos problemas físicos e psicológicos como consequência direta da 

sua exploração; exorta os Estados-Membros a criarem serviços de saúde e de 

acompanhamento de acesso fácil para as vítimas de TSH; 

8. Exorta os Estados-Membros onde tenha ocorrido a exploração de vítimas do TSH a 

proporcionarem um tratamento médico adequado e necessário, sensível às questões de 

género e baseado nas necessidades individuais, com especial atenção para as vítimas do 

TSH para fins de exploração sexual; 

9. Insta os Estados-Membros a aplicarem medidas especificamente vocacionadas para as 

questões de género para melhorar a deteção de vítimas de tráfico de seres humanos nos 

procedimentos de asilo e retorno, a manterem registos mais pormenorizados e 

discriminados por género e a certificarem-se de que as vítimas sejam também 

encaminhadas para as opções de apoio mais adequadas; 

10. Insta os Estados-Membros a aplicarem instrumentos jurídicos que facilitem as 

possibilidades de as vítimas do TSH contactarem as entidades sem porem em perigo a sua 

própria segurança e os seus direitos enquanto vítimas; 

11. Exorta a Comissão, as agências competentes da UE e os Estados-Membros a 

desenvolverem a formação específica em matéria de género para o pessoal que trabalha 

em serviços de aplicação da lei e de controlo das fronteiras, a fim de melhor identificar e 

ajudar as potenciais vítimas de tráfico, nomeadamente nos casos de tráfico para fins de 

exploração sexual; 

12. Solicita que se torne mais eficaz a política da UE contra o TSH, fazendo com que esta seja 

integrada mais profundamente nas estratégias mais amplas da UE em matéria de 

segurança, igualdade entre homens e mulheres, crescimento económico, cibersegurança, 

migração e relações externas; 

13. Insta a Comissão e os Estados-Membros a também alargarem a definição de tráfico de 

seres humanos mediante a introdução de novos meios de tráfico no seu âmbito, 

aumentando simultaneamente as medidas contra o TSH; toma nota da resolução do 

Parlamento 2015/2229(INI), aprovada em dezembro de 2015, na qual a gestação para 

outrem foi definida como a negociação com corpos humanos e, portanto, equivalente ao 

TSH; 

14. Insta os Estados-Membros a ratificarem a Convenção de Istambul, porquanto o tráfico de 

seres humanos pode ser considerado uma forma grave de violência contra as mulheres; 

15. Salienta a importância de garantir a segurança das vítimas do TSH que testemunhem em 

tribunal contra os traficantes de seres humanos; 
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16. Exorta os Estados-Membros a reforçarem a cooperação com os países terceiros com vista 

a combater todas as formas de TSH, conferindo uma atenção especial à dimensão de 

género do TSH com vista a combater especificamente os casamentos de crianças, a 

exploração sexual de mulheres e jovens e o turismo sexual; insta a Comissão e o Serviço 

Europeu para a Ação Externa a intensificarem a atividade do Processo de Cartum, 

aumentando o número de projetos concretos a realizar e alargando a participação ativa a 

um maior número de Estados. 
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