
PR\622044PT.doc PE 374.493v02-00
Tradução externa

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

PROVISÓRIO
2006/2078(INI)

21.6.2006

PROJECTO DE RELATÓRIO
que contém uma proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao 
Conselho referente ao combate ao tráfico de seres humanos - uma abordagem 
integrada e propostas para um plano de acção
(2006/2078 (INI))

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Relatora: Edit Bauer



PE 374.493v02-00
Tradução externa

2/11 PR\622044PT.doc

PT

PR_INI

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................9



PR\622044PT.doc 3/11 PE 374.493v02-00
Tradução externa

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém uma proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho 
referente ao combate ao tráfico de seres humanos - uma abordagem integrada e 
propostas para um plano de acção
(2006/2078 (INI))

O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, especialmente 
os seus artigos 4º e 5º que referem que a escravatura e o tráfico de escravos, sob todas as 
formas, são proibidos,

- Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia1 de 2000, em 
especial os seus artigos 1º, 4º, 5º e 6º,

- Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança de 1989, 
em especial os seus artigos 1º, 7º, 32º, 34º e 35º, e o Protocolo Facultativo à Convenção 
sobre os Direitos da Criança relativo à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e 
Pornografia Infantil de 2000, em especial o seu artigo 3º,

- Tendo em conta a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres de 19792 (CEDAW), em especial os seus artigos 5º e 6º,

- Tendo em conta o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas e em 
particular de Mulheres e Crianças (Protocolo de Palermo) de 2000, 

- Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa sobre a Acção de Luta contra o 
Tráfico de Seres Humanos, adoptada pelo Conselho de Ministros em 3 de Maio de 2005,

- Tendo em conta a Declaração de Bruxelas sobre a Prevenção e o Combate ao Tráfico de 
Seres Humanos, adoptada em 20 de Setembro de 2002 na Conferência Europeia sobre a 
Prevenção do Tráfico de Seres Humanos e a Luta contra este Fenómeno – Desafio Global 
para o Século XXI,

- Tendo em conta a Decisão-Quadro 2002/629/JHA do Conselho relativa à luta contra o 
tráfico de seres humanos3 adoptada em 19 de Julho de 2002,

- Tendo em conta a Decisão-Quadro 2004/68/JAI do Conselho, de 22 de Dezembro de 
2003, relativa à luta contra a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil4,

- Tendo em conta a Directiva 2004/81/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao 
título de residência concedido aos nacionais de países terceiros que sejam vítimas do 
tráfico de seres humanos ou objecto de uma acção de auxílio à imigração ilegal, e que 

  
1 JO C 364 de 18.2.2000.
2 http://www.un.org/Overview/rights.html.
3 JO L 203 de 1.8.2002, p. 1.
4 JO L 13 de 20.1.2004, p. 44.



PE 374.493v02-00
Tradução externa

4/11 PR\622044PT.doc

PT

cooperem com as autoridades competentes1,

- Tendo em conta a Informação do Conselho 2005/C311/01 sobre o Plano da UE sobre as 
melhores práticas, normas e procedimentos para prevenir e combater o tráfico de seres 
humanos2,

- Tendo em conta as Conclusões do Conselho sobre o Tráfico de Seres Humanos da 2725ª
Reunião do Conselho “Justiça e Assuntos Internos” de 27 e 28 de Abril de 20063,

- Tendo em conta o Programa da Haia4 - Reforçar a Liberdade, a Segurança e a Justiça, que 
convida o Conselho e a Comissão a desenvolverem um plano sobre boas práticas, normas 
e mecanismos de luta contra o tráfico,

- Tendo em conta o relatório e as recomendações de 22 de Dezembro de 2004 do Grupo de 
peritos sobre o tráfico de seres humanos, criado em 2003 pela Comissão Europeia,

- Tendo em conta os Programas DAPHNE de combate à violência exercida contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres5,

- Tendo em conta o relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
apresentado nos termos do artigo 10º da Decisão-Quadro do Conselho, de 19 Julho de 
2002, relativa à luta contra o tráfico de seres humanos,6

- Tendo em conta os relatórios da Europol sobre o tráfico de seres humanos, em particular 
o Relatório da UE de 2005 sobre a Criminalidade Organizada,7

- Tendo em conta o Relatório do Conselho da Europa de 2005 sobre a Situação da 
Criminalidade Organizada – a ameaça do crime económico,

- Tendo em conta a Convenção nº 29 da Organização Internacional do Trabalho sobre o 
Trabalho Forçado (1930) e a Convenção nº 182 da mesma Organização sobre a proibição 
e a acção imediata para a eliminação das piores formas de trabalho infantil adoptada pela 
Conferência na sua 87ª sessão (1999),

- Tendo em conta o Relatório Mundial da OIT de 2005 "Aliança Global contra o Trabalho 
Forçado" no quadro do seguimento dado à Declaração da OIT sobre os Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho de 2005, 

- Tendo em conta a Convenção Europeia sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina de 
1997 e o artigo 22º do Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos do Homem e a 
Biomedicina relativo ao transplante de órgãos e tecidos de origem humana de 2002,

- Tendo em conta a Recomendação do Conselho da Europa 1611/2003 sobre o tráfico de 
órgãos na Europa,

  
1 JO L 261 de 6.8.2004, p. 19.
2 JO C 311 de 9.12.2005.
3 http://www.cosilium.europa.eu.
4 Programa da Haia aprovado pelo Conselho Europeu em Novembro de 2004.
5 Decisão 293/2000/CE, Decisão 803/2004/CE.
6 COM(2006)0187.
7 www.europol.eu.int
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- Tendo em conta a proposta de recomendação ao Conselho apresentada por Barbara 
Kudrycka, em nome do Grupo PPE-DE, referente ao combate ao tráfico de seres 
humanos - uma abordagem integrada e propostas para um plano de acção 
(B6-0613/2005),

- Tendo em conta o nº 3 do artigo 114º e o artigo 94º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
dos Géneros (A6-0000/2004),

A. Considerando que o tráfico de seres humanos é cometido não só com o objectivo de 
exploração sexual, mas também de exploração laboral, adopções ilegais, servidão 
doméstica forçada e venda de órgãos, o que significa que combater o tráfico implica ir 
muito para além do combate à prostituição forçada e ter em conta todas as outras formas 
de exploração e opressão,

B. Considerando que o tráfico de seres humanos não é necessariamente um crime 
especificamente relacionado com o género, mas que as mulheres e as raparigas 
continuam a representar a maior percentagem de vítimas do tráfico de seres humanos,

C. Considerando que, apesar de a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança referir que todas as crianças devem ser registadas imediatamente após o 
nascimento, de acordo com a UNICEF1 mais de metade de todos os nascimentos nos 
países em desenvolvimento – excluindo a China – não são registados (mais de 50 
milhões de crianças); estas crianças invisíveis, juntamente com milhões de órfãos e 
crianças de rua, são os alvos mais vulneráveis do tráfico de seres humanos, tornando-se 
presa fácil para a adopção ilegal ou a utilização no tráfico de órgãos humanos,

D. Considerando que o acesso ao mercado de trabalho da UE é complicado, ou mesmo 
restrito e excessivamente regulamentado, e que, no entanto, é evidente a procura de 
mão-de-obra, de onde resulta a migração ilegal, o contrabando e o tráfico,

E. Considerando que os elevados proveitos do tráfico são frequentemente objecto de 
branqueamento de capitais, possibilitando outras actividades criminosas e permitindo 
aos perpetradores ganhar poder económico, social ou mesmo político,

F. Considerando que a procura de serviços prestados por vítimas de tráfico constitui a 
principal força motriz do tráfico de seres humanos e que sem o reforço da vontade 
política e sem esforços conjuntos para o debelar, será praticamente impossível pôr 
cobro ou mesmo reduzir substancialmente esse tráfico2,

G. Considerando que a rápida identificação das vítimas é crucial para a luta contra o tráfico
de seres humanos,

  
1 The State of the World's Children 2006: Excluded and invisible ("A Situação das Crianças no Mundo 2006: 
Excluídas e invisíveis"), UNICEF 2006
2 Gabal, I. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu., Documento de 
política do MAI da República Checa, 2006, Praga
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1. Dirige as seguintes recomendações ao Conselho:
Quadro jurídico e aplicação da lei

(a) O tráfico de seres humanos deverá ser combatido mediante uma abordagem política 
coerente em relação às políticas de migração, de emprego, social, de desenvolvimento, 
externa, de vizinhança e de vistos e da consequente criminalização, pelo menos na 
medida prevista pelas normas constantes da legislação da UE nos termos da Decisão-
Quadro do Conselho, de 19 Julho de 2002, relativa à luta contra o tráfico de seres 
humanos;

(b) O Conselho e os Estados-Membros deverão reforçar a abordagem assente nos direitos 
humanos e centrada nas vítimas, aquando da execução do Plano de Acção de luta contra 
o tráfico de seres humanos;

(c) Os Estados-Membros deverão, se ainda não o fizeram, ratificar e aplicar a Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, o seu Protocolo Adicional 
relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de 
Mulheres e Crianças e a Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o 
Tráfico de Seres Humanos;

(d) Os Estados-Membros deverão aplicar, o mais rapidamente possível, a Decisão-Quadro do 
Conselho relativa à luta contra o tráfico de seres humanos e a Directiva do Conselho 
relativa à autorização de residência e assegurar o acesso ao estatuto de residente de curta 
duração, incluindo um período de reflexão/recuperação das vítimas com uma duração de 
pelo menos 30 dias;

(e) Os Estados-Membros deverão aplicar cabalmente a Decisão-Quadro 2005/212/JAI do 
Conselho relativa à perda de produtos, instrumentos e bens relacionados com o crime1

como parte da luta contra o tráfico de seres humanos;

(f) Os Estados-Membros deverão adoptar disposições legais com vista a conceder uma 
autorização de residência de duração limitada às vítimas do tráfico de seres humanos,
independentemente de estas colaborarem ou não com as autoridades competentes durante 
as investigações e como testemunhas em processos judiciais;

(g) Os Estados-Membros deverão minimizar o risco do tráfico de órgãos na Europa, 
inclusivamente mediante uma redução da procura, a promoção mais eficaz da dádiva de 
órgãos, a manutenção de uma legislação estrita no que se refere aos dadores em vida sem 
relações de parentesco;

(h) Os Estados-Membros deverão melhorar a análise da situação actual, mediante o recurso a 
métodos uniformes de recolha de dados comparáveis, relacionados, em especial, com as 
rotas do tráfico e com o perfil das vítimas; 

(i) Os Estados-Membros deverão aplicar de forma consistente o artigo 4º da Decisão-Quadro 
do Conselho relativa à luta contra o tráfico de seres humanos, a fim de garantir que as 

  
1 JO L 68 de 15.3.2005, p.49, artigo 3º.
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pessoas colectivas possam ser consideradas responsáveis pelas infracções cometidas em 
seu benefício; 

(j) Os Estados-Membros deverão ponderar a criação de uma rede transnacional de 
inspecções do trabalho, a fim de combater a exploração laboral; os Estados-Membros
deverão reforçar a cooperação e a coordenação a nível da UE neste domínio;

(k) Os Estados-Membros deverão melhorar o controlo das actividades das agências de 
trabalho e das agências de recrutamento de trabalhadores sazonais; 

(l) As medidas destinadas a combater o tráfico de seres humanos deverão tornar-se uma 
competência comunitária para que posam ser conseguidos progressos mais substanciais e 
mais rápidos;

Prevenção e redução da procura 
(m) A educação nas escolas, a divulgação de informação e a consciencialização do público 

para o facto de o tráfico ser um crime inaceitável deverão ser vistos como elementos 
fundamentais da luta contra o tráfico;

(n) A Comissão deverá avaliar e divulgar boas práticas sobre a redução da procura de 
serviços prestados por pessoas vítimas de tráfico com base na exploração laboral, sexual 
ou de outro tipo nos Estados-Membros da União Europeia;

(o) Os Estados-Membros deverão aplicar medidas de redução da procura com base nas 
melhores práticas; 

(p) A Comissão deverá instituir o dia 25 de Março como dia de luta contra o tráfico, a partir 
de 2007, a fim de assinalar a abolição do comércio de escravos em muitos países do 
mundo;

(q) Deverão ser tomadas medidas para melhorar os mecanismos jurídicos com vista a uma 
migração segura, assegurar o acesso à informação sobre oportunidades de migração 
segura e garantir a transparência dos procedimentos como a melhor via para a redução do 
tráfico;

(r) A Comissão e os Estados-Membros deverão, nas suas políticas de vizinhança, 
desenvolvimento e ajuda, considerar a adopção de medidas que permitam enfrentar as 
causas do tráfico de seres humanos nos países de origem, incluindo medidas que 
encorajem o registo das crianças de molde a diminuir a sua vulnerabilidade às adopções 
ilegais, casamentos forçados e tráfico de órgãos humanos;

Protecção das vítimas 
(s) A Comissão e os Estados-Membros deverão criar uma linha telefónica de emergência 

multilingue com um único número europeu, a fim de prestar a primeira assistência às 
vítimas;

(t) São necessárias medidas para assegurar a protecção não só das vítimas de exploração 
sexual, mas também das vítimas de exploração laboral e de outros tipos e tráfico;

(u) A Comissão e os Estados-Membros deverão elaborar e aplicar normas e orientações 
europeias claras sobre a assistência e a protecção às vítimas, independentemente da sua 
capacidade ou disponibilidade para actuarem como testemunhas, incluindo normas 
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especiais para a protecção dos direitos das crianças e um mecanismo de recurso, a fim de 
permitir que a identificação das vítimas faça parte integrante do apoio e da assistência;

(v) Os Estados-Membros deverão garantir o acesso a uma assistência de curta ou longa 
duração às vítimas; esta deverá incluir, entre outros elementos, alojamento específico 
inicial, com a possibilidade de acesso à habitação numa fase posterior, serviços médicos e 
de aconselhamento, assistência jurídica, informação sobre os seus direitos e a 
colaboração das vítimas que actuam como testemunhas, cursos de línguas e cursos de 
formação, cursos de familiarização cultural, assistência financeira e assistência na 
procura de emprego, incluindo um tutor legal especial para as crianças;

(w) Os Estados-Membros deverão proporcionar às vítimas o acesso à educação, a programas 
de formação e ao mercado de trabalho, bem como a protecção dos seus direitos durante 
os procedimentos civis, penais e administrativos, e ainda o acesso a vias de recurso;

(x) As vítimas de tráfico não deverão ser repatriadas de imediato para os seus países de 
origem sempre que seja razoável supor que possam sofrer novos danos através da 
estigmatização e discriminação, ou que existam riscos de represálias;

(y) Os Estados-Membros deverão respeitar, nas respectivas legislações e práticas
administrativas, a definição de criança consagrada pelas Nações Unidas, ou seja, todo o 
indivíduo com menos de 18 anos de idade;

(z) Os Estados-Membros deverão aplicar cabalmente a Convenção da Haia relativa à
Protecção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adopção Internacional, a fim de 
impedir a adopção ilegal;

(aa) Os Estados-Membros deverão reforçar as parcerias entre os sectores público e privado no 
domínio da protecção às vítimas, inclusivamente através de um financiamento sustentável 
das suas actividades;

Coordenação das acções a nível nacional e da UE
(ab) Os Estados-Membros deverão criar e reforçar estruturas nacionais de coordenação da luta 

contra o tráfico e procurar integrar estas estruturas numa rede internacional;

(ac) A Comissão e o seu Grupo de Especialistas deverão iniciar, promover e avaliar a 
investigação sobre as novas tendências do tráfico, em particular com vista ao Plano de 
Acção da UE de luta contra o tráfico de seres humanos;

(ad) Os Estados-Membros deverão reforçar a cooperação no seio da UE no domínio da luta 
contra o tráfico de seres humanos, envolvendo regularmente organismos da UE, tais 
como a Europol, Eurojust e Frontex;

(ae) O Grupo de Acção Financeira e, especialmente, o Grupo de Acção sobre Tipologias 
deverão prosseguir o trabalho relativo aos métodos de branqueamento de capitais ligados 
ao tráfico de seres humanos;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho e, para 
informação, à Comissão, aos Estados-Membros e aos países candidatos à adesão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

De acordo com o Relatório de 2005 sobre o Tráfico de Seres Humanos do Departamento de 
Estado dos EUA, estima-se que 600 000 a 800 000 homens, mulheres e crianças sejam todos 
os anos objecto de tráfico através de fronteiras internacionais. Aproximadamente 80% dessas 
pessoas são mulheres e raparigas e praticamente 50% são menores. A maioria das vítimas do 
tráfico internacional destina-se à exploração sexual comercial. Existem estimativas ainda mais 
elevadas – as estimativas da ONU apontam para mais de 1 milhão de vítimas anuais, enquanto 
que a OIT refere que mais de 1,2 milhões de crianças são vítimas de tráfico. O Conselho da 
Europa considera que o tráfico de seres humanos é a terceira maior fonte de receitas 
produzidas pela criminalidade organizada, depois das armas e da droga1. No entanto, o 
Relatório de 2005 sobre o Tráfico de Seres Humanos salienta também a dramática 
escravização de pessoas para fins de exploração laboral.
O número estimado de vítimas de tráfico de seres humanos na UE é de mais de 100 000 (no 
entanto, temos de abordar muito cautelosamente as estatísticas, pois não existem dados 
fidedignos relativos ao tráfico de seres humanos). É importante salientar que os grupos mais 
vulneráveis são as mulheres e as crianças. "As crianças são particularmente vulneráveis ao 
tráfico de seres humanos, devido à sua falta de experiência, dependência e confiança face aos 
adultos, nomeadamente parentes e pessoas em posição de autoridade, tendo menos 
possibilidades de escapar a situações de exploração2." O mais recente relatório da UNICEF 
salienta o elevado número de crianças não registadas, que são as mais vulneráveis ao tráfico3.
Este relatório baseia-se na definição internacionalmente aceite, constante do Protocolo 
relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas. Na acepção do seu 
artigo 3º, por “tráfico de pessoas” entende-se o recrutamento, o transporte, a transferência, o 
alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras 
formas de coacção, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de 
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de exploração. A 
exploração deverá incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras 
formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas 
similares à escravatura, a servidão ou a extracção de órgãos. A OIM salienta também a 
frequência crescente de outras formas de tráfico de crianças ou de famílias, recrutadas como 
pedintes ou para actividades criminosas4.
Embora o tráfico de seres humanos seja normalmente considerado um crime “hediondo”5, a 
ratificação e aplicação das convenções internacionais, nomeadamente da Convenção do 
Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, bem como das 
directivas, não são satisfatórias e prosseguem com grande morosidade.

  
1 Explanatory Report on the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, 
2005
2 Resource book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking, IOM, Viena, 
2006
3 The State of the World's Children 2006:Excluded and invisible, UNICEF 2005
4 Ibid.
5 Conferência de Alto Nível sobre a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, especialmente de Mulheres e 
Crianças: Prevenção-Protecção-Repressão, Viena, Março de 2006
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Atendendo a que a maior parte do tráfico de seres humanos possui um carácter internacional, 
é necessário reforçar a cooperação internacional no campo da investigação, do intercâmbio de 
informações, da identificação das vítimas, da aplicação da lei e da reintegração. Nesta 
cooperação é preciso que a Europol, Eurojust, Frontex e o Grupo Operacional dos Chefes das 
Polícias da União Europeia desempenhem um papel mais significativo.

Os documentos internacionais colocam a ênfase numa abordagem assente nos direitos 
humanos, centrando-se sobretudo na protecção das vítimas. Uma vez que a gravidade das 
violações dos direitos humanos nem sempre é vertida em acusação, poderão surgir algumas 
dúvidas, sobretudo no que respeita à exploração laboral, uma vez que, se se considerar a 
exploração laboral fundamentalmente como uma violação dos direitos humanos, a acusação 
será atenuada1.

As definições de tráfico de seres humanos estabelecem uma clara distinção entre o tráfico de 
seres humanos e o contrabando de migrantes. Alguns especialistas consideram essa distinção 
ilusória; as consequências reais aparecem frequentemente no fim. "O que sabemos, quer sobre 
o contrabando de migrantes, quer sobre o tráfico de seres humanos, sugere que seria mais 
correcto entendê-los como um continuum, interpenetrando-se mutuamente numa série de 
dimensões2". Neste contexto, a clara identificação da vítima é de extrema importância, uma 
vez que permite distinguir o tráfico do contrabando. A experiência mostra que a polícia, na 
sequência de lacunas na distinção entre ambas as situações, lida frequentemente com as 
vítimas de tráfico como se fossem vítimas de contrabando ou imigrantes ilegais.
O tráfico de seres humanos inclui quer as forças de oferta, quer as de procura. Do lado da 
oferta, referem-se normalmente a pobreza, o desemprego, a discriminação com base no 
género, a discriminação das minorias, a ausência de escolarização e a corrupção. De acordo
com alguns especialistas, a principal força instigadora do tráfico de seres humanos é a 
procura. A procura no mercado – especialmente de compradores de sexo – gera fortes lucros 
que incentivam os traficantes, fomentando o crescimento do tráfico de seres humanos. O 
relatório do Departamento de Estado dos EUA3 salienta que, nos locais onde a prostituição 
floresce, gera-se igualmente um ambiente que promove o tráfico de seres humanos. Outros
estudos salientam o elevado nível de tolerância face à exploração laboral de trabalhadores 
vítimas de tráfico de seres humanos como uma forma socialmente aceite de tornar os serviços 
ou os bens mais baratos4. É de crer que, sem uma mudança da tolerância e ambivalência da 
opinião pública relativamente à procura de serviços prestados por vítimas de tráfico de seres 
humanos, seja praticamente impossível conseguir uma melhoria significativa na luta contra o 
tráfico de seres humanos. 

  
1 Gabal, I.: Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu, Documento 
político do MAI da República Checa, 2006, Praga
2 Kelly, L.: A Critical reflection in research... In: Data and research on Human Trafficking: A global survey, 
("Reflexão crítica na investigação… Em: Dados e Investigação do Tráfico de Seres Humanos: Estudo Mundial"), 
2005, OIM
3 Trafficking in Persons Report ("Relatório sobre O Tráfico de Seres Humanos"), Junho de 2005, Departamento 
de Estado dos EUA.
4 Gabal,I. ibid.
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Embora não disponhamos de conhecimentos e dados exaustivos sobre a procura, parece
existir sobretudo impotência e, provavelmente, também falta de vontade política, no que toca 
a encontrar formas de diminuir a procura e efectuar progressos com vista a uma solução. 
Alguns dos relatórios chegam mesmo a falar de elevada corrupção no processo decisório no 
que respeita à diminuição da procura1.

  
1 Gabal, I. ibid.


