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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relatório tem por objetivo avaliar a aplicação da Diretiva 2011/36/UE que estabelece as 
regras mínimas relativas à definição das infrações penais e das sanções no domínio do tráfico 
de seres humanos, com destaque para a migração e a perspetiva de género. Abrange as 
medidas de transposição para a ordem jurídica dos Estados-Membros, a aplicação prática da 
diretiva nos Estados-Membros, os desenvolvimentos positivos e os desafios identificados. Por 
último, o relatório fornece um conjunto de recomendações à Comissão e aos 
Estados-Membros destinadas a promover a aplicação da diretiva no futuro.

Antecedentes – Diretiva relativa à luta contra o tráfico de seres humanos 
(Diretiva 2011/36/UE)

Tal como refere a Diretiva relativa à luta contra o tráfico de seres humanos, o tráfico de seres 
humanos constitui um crime grave, cometido frequentemente no quadro da criminalidade 
organizada, e uma violação grosseira dos direitos humanos fundamentais. Esta diretiva, 
adotada em 2011, introduz uma abordagem holística da luta contra o tráfico de seres 
humanos, atenta à especificidade de género e centrada nos direitos humanos.

Na aceção da diretiva, entende-se por tráfico de seres humanos: o «recrutamento, transporte, 
transferência, guarida ou acolhimento de pessoas, incluindo a troca ou a transferência do 
controlo sobre elas exercido, através do recurso a ameaças ou à força ou a outras formas de 
coação, rapto, fraude, ardil, abuso de autoridade ou de uma posição de vulnerabilidade, ou da 
oferta ou obtenção de pagamentos ou benefícios a fim de conseguir o consentimento de uma 
pessoa que tenha controlo sobre outra para efeitos de exploração» (artigo 2.º, n.º 2).

A diretiva contém disposições de direito penal relativas à repressão dos infratores, à proteção 
e assistência às vítimas, nomeadamente a defesa dos seus direitos no âmbito de processos 
penais. Procura reforçar a prevenção deste crime e prevê o acompanhamento da aplicação. 
Tem uma forte ligação com a Diretiva 2012/29/UE que estabelece normas mínimas relativas 
aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e reconhece que o tráfico é 
um fenómeno com aspetos específicos conforme o sexo e que os homens e as mulheres são 
objeto de tráfico para diferentes fins, pelo que as medidas de assistência e apoio deverão 
também ser diferenciadas por sexo.

A diretiva devia ser transposta para o direito nacional até 6 de abril de 2013, e a Comissão 
devia informar o Parlamento e o Conselho, até 6 de abril de 2015, sobre o cumprimento da 
diretiva por parte dos Estados-Membros. Além disso, em conformidade com o artigo 20.º da 
diretiva, a Comissão emitiu o seu primeiro relatório periódico sobre os progressos realizados 
na luta contra o tráfico de seres humanos em 2016, o segundo em dezembro de 2018, e o 
terceiro deverá ser publicado em outubro de 2020.

Depreende-se destes relatórios e dos relatórios de outras partes interessadas pertinentes que, 
quase dez anos após a adoção da diretiva, continuam a existir determinados obstáculos à sua 
plena execução. O presente relatório de execução procura identificar e salientar esses 
obstáculos, bem como propor recomendações específicas à Comissão, aos Estados-Membros 
e a outras partes interessadas relevantes sobre como harmonizar as práticas mais eficazmente, 
a fim de superar os obstáculos à plena e efetiva aplicação da diretiva.
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Metodologia do relatório sobre a aplicação da Diretiva 2011/36/UE

Para a elaboração do presente relatório, os dois correlatores levaram a cabo numerosas 
atividades, nomeadamente: a avaliação da aplicação pelo serviço de estudos do Parlamento, 
intitulada «Trafficking in Human Beings: Migration and Gender Issues», publicada em 
setembro de 2020; o seminário sobre questões de género realizado na Comissão FEMM, em 
fevereiro de 2020; e uma série de consultas com partes interessadas institucionais e da 
sociedade civil. A fim de obter uma imagem clara da realidade no terreno, foram também 
realizadas várias reuniões com organizações não governamentais (ONG), a saber: UNODC, 
ONU Mulheres, EIGE, FRA, EASO, EASO, Lóbi Europeu de Mulheres, Women Link 
Worldwide, CEAR, APRAMP, ACCEM e Proyecto Esperanza.

Resumo do relatório e avaliação

Muitas vítimas e traficantes não são detetados e não integram as estatísticas oficiais. Por 
conseguinte, muitos dos dados e relatórios estatísticos são incompletos e não refletem 
adequadamente a situação. Os Estados-Membros devem intensificar os esforços para 
combater o tráfico de seres humanos no contexto da migração, centrando-se em novos 
padrões, como a presença desproporcionada de mulheres e raparigas entre as vítimas de 
tráfico para fins de exploração sexual. São necessários mais esforços para combater a 
impunidade, levando a julgamento os responsáveis pela exploração e abuso das vítimas, 
nomeadamente aqueles que, com conhecimento de causa, utilizam os serviços das vítimas;

Impõe-se uma abordagem mais coordenada dos aspetos transnacionais da identificação dos 
autores dos crimes, seguindo os fluxos de lucros. Quase todos os relatórios por país sublinham 
que o financiamento inadequado tem sido um obstáculo importante para os esforços de 
proteção e assistência às vítimas de tráfico.

Proteção, assistência e apoio às vítimas
Há relatos de que as taxas de deteção e identificação das vítimas continuam a ser baixas, 
apesar de os Estados-Membros estarem dispostos a desenvolver esforços proativos de 
detenção. Isto pode dever-se a vários motivos, designadamente o número reduzido de 
denúncias pelas vítimas (possivelmente relacionado com a sua desconfiança em relação aos 
serviços responsáveis pela aplicação da lei, os traumas sofridos, o medo dos autores do crime, 
etc.). Por outro lado, os sistemas de justiça penal dos Estados-Membros continuam a propor 
poucos incentivos para encorajar as vítimas a denunciar, sobretudo quando comparados com 
os possíveis riscos, como represálias ou a deportação.

As pessoas com maior probabilidade de estar em contacto com vítimas de tráfico de seres 
humanos (agentes responsáveis pela aplicação da lei, procuradores, prestadores de cuidados 
de saúde, educadores, funcionários de serviços de proteção de menores, inspetores do 
trabalho, etc.) continuam a necessitar de um reforço das suas capacidades, de modo a poderem 
identificar as vítimas, prestar-lhes assistência e encaminhá-las, em conformidade com a 
Diretiva relativa à luta contra o tráfico de seres humanos. O pessoal deve possuir 
competências para proporcionar instrumentos e recursos adequados às vítimas, 
nomeadamente através de formações sensíveis às questões de género e da infância.

Além disso, a falta de dados sobre o número de vítimas de tráfico de seres humanos 
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identificadas em processos de proteção internacional não permite uma avaliação completa da 
eficácia dos mecanismos de identificação adotados pelas autoridades nacionais. Os 
Estados-Membros devem assegurar, mormente em situações de crise e de emergência, como a 
pandemia de COVID-19, o acesso a assistência jurídica e representação legal a título gratuito, 
serviços de emprego, apoio psicológico e médico.

O tráfico de seres humanos como um crime de género: luta contra o tráfico de seres 
humanos para fins de exploração sexual
As estatísticas e os dados indicam claramente que a exploração sexual continua a ser a forma 
mais predominante de tráfico de seres humanos na União Europeia.

Quase três quartos de todas as vítimas de tráfico de seres humanos na UE são mulheres e 
raparigas, sobretudo para fins de exploração sexual. Desde 2008, a maioria das vítimas são, 
sistematicamente, mulheres e raparigas, ao passo que a maioria das crianças vítimas são 
raparigas traficadas para fins de exploração sexual. Mais de metade dos 60 % de vítimas 
traficadas para exploração sexual são cidadãos da UE. Mais de 90 % das vítimas de tráfico 
para exploração sexual são mulheres e raparigas, enquanto 70 % dos traficantes suspeitos, 
acusados e condenados são homens.

Estes dados realçam a dimensão de género do crime de tráfico de seres humanos. As mulheres 
e as raparigas continuam a representar a maioria das vítimas de tráfico para todas as formas de 
exploração. Estas tendências são constantemente sublinhadas pela Comissão, pelos 
Estados-Membros, pelas organizações da sociedade civil e pelas agências da UE. Por 
conseguinte, o tráfico de seres humanos exige uma abordagem baseada no género e os 
Estados-Membros devem reforçar e continuar a desenvolver a dimensão de género no 
acompanhamento da aplicação da legislação da UE em matéria de luta contra o tráfico de 
seres humanos.

Um aspeto crucial do tráfico de seres humanos é a impunidade do crime, o que é 
particularmente relevante para a exploração sexual. O número efetivo de vítimas é mais 
elevado do que o número registado e a maior parte das vítimas continua a não ser detetada, 
sendo que o número de ações penais e condenações permanece baixo. Um outro desafio para 
as investigações e as ações penais reside na utilização da Internet, das redes sociais e das 
tecnologias digitais para recrutar vítimas de tráfico.

A tolerância societal das desigualdades entre homens e mulheres e da violência contra as 
mulheres e as raparigas perpetua um ambiente permissivo para o tráfico de seres humanos 
para fins de exploração sexual; a luta contra esta cultura de impunidade e o aumento da 
responsabilização exigem esforços adicionais e uma cooperação em matéria de investigações 
policiais, de ações judiciais e de condenações, não apenas contra os traficantes, mas também 
contra aqueles que lucram com o crime e exploram as vítimas.

Por este motivo, um aspeto importante da prevenção do tráfico de seres humanos é a redução 
da procura através da criminalização da utilização dos serviços prestados pelas vítimas de 
tráfico, sobretudo as vítimas de exploração sexual, a par de programas de saída ou campanhas 
de sensibilização para desencorajar a procura de serviços sexuais de pessoas vítimas de 
tráfico, em conformidade com o artigo 18.º, n.º 4, da Diretiva relativa à luta contra o tráfico de 
seres humanos. Seria um passo importante no sentido de reconhecer a gravidade deste crime, 
assegurando um quadro efetivo para a prevenção do tráfico e para pôr termo à cultura de 
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impunidade.

O tráfico de seres humanos no contexto do asilo e da migração
Os fluxos migratórios intensos poderiam aumentar o risco de tráfico de seres humanos na 
Europa.
Existe grande probabilidade de os migrantes serem expostos ao tráfico em várias fases dos 
processos de asilo. Os fatores principais que aumentam a vulnerabilidade dos migrantes 
perante o tráfico de seres humanos incluem:
(1) o acesso limitado a informações sobre os processos de migração;
(2) a não compreensão dos sistemas de emprego e da regulamentação laboral nos países de 
destino, (3) o papel de terceiros intermediários no processo de migração, e
(4) a inexistência de canais de migração seguros, legais e ordenados para os requerentes de 
asilo.
Adicionalmente, a recusa do estatuto de asilo e as decisões de regresso podem aumentar o 
risco de os migrantes se tornarem vítimas de tráfico.

De acordo com um inquérito da OIM de 2017, entre 9000 migrantes e refugiados que 
viajaram ao longo da rota do Mediterrâneo Central e Oriental, a prevalência do tráfico de 
seres humanos era elevada: quase dois terços dos migrantes, homens e mulheres, referiram 
experiências pessoais de serem detidos contra a sua vontade e alguns migrantes (9 % do sexo 
masculino e 15 % do sexo feminino) mencionaram uma experiência direta relacionada com as 
quatro práticas de exploração.

Existe um número muito reduzido de vítimas de tráfico de seres humanos registadas no 
âmbito de processos de proteção internacional, embora muitos Estados-Membros tenham 
implementado sistemas para permitir a deteção, identificação e encaminhamento de vítimas 
de tráfico para processos adequados de proteção internacional (mediante avaliação individual, 
entrevistas).

No entanto, a investigação mostra que a falta de dados sobre o número de vítimas de tráfico 
de seres humanos identificadas em processos de proteção internacional não permite uma 
avaliação completa da eficácia dos mecanismos de identificação adotados pelas autoridades 
nacionais.

Especificamente no contexto do aumento dos fluxos migratórios para a UE, foi lançada, em 
abril de 2015, a «abordagem dos centros de registo», enquanto parte da Agenda Europeia da 
Migração. Foram criados vários centros de registo para facilitar a cooperação no terreno entre 
os Estados-Membros na linha da frente, que tiveram de fazer face à chegada de requerentes de 
asilo e outros migrantes, e as agências da UE competentes. Não obstante, a identificação das 
vítimas nos centros de registo continua a ser muito limitada e as práticas a nível dos 
Estados-Membros não são coerentes; estas são algumas das razões pelas quais os correlatores 
formularam recomendações no sentido de intensificar os esforços para identificar potenciais 
vítimas, nomeadamente através da participação de organizações da sociedade civil e de outros 
intervenientes, mas também proporcionando a formação necessária ao pessoal envolvido.

Tráfico de crianças
Um terço dos requerentes de asilo que chegam à UE são crianças e menores não 
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acompanhados1. Conforme referido num estudo recente do Serviço de Estudos do Parlamento 
Europeu2, no contexto de fluxos migratórios mistos, existe grande probabilidade de as 
mulheres e crianças se tornarem vítimas de traficantes. Constatou-se que quase um quarto de 
todas as vítimas na UE são crianças, representando as raparigas aproximadamente 78 % das 
vítimas, e que quase 75 % de todas as vítimas menores na UE eram cidadãos da UE. As 
vítimas menores são particularmente vulneráveis, sofrendo danos físicos, psicológicos e 
emocionais graves e duradouros.

A Diretiva 2011/36/UE prevê igualmente que as autoridades dos Estados-Membros tenham 
em devida conta as circunstâncias pessoais e especiais da criança não acompanhada vítima de 
tráfico. A este respeito, devem tomar medidas de proteção baseadas no superior interesse da 
criança e, se for caso disso, nomear um tutor do menor não acompanhado.

Os relatórios realçam que, muitas vezes, no contexto da migração, as crianças são também 
punidas por infrações cometidas sob coação dos traficantes. Alguns dos casos identificados 
não são apenas falhas na aplicação da abordagem centrada na vítima consagrada na Diretiva 
relativa à luta contra o tráfico de seres humanos, mas sim, sobretudo, violações dos direitos 
humanos.

Nos termos da diretiva, deve proporcionar-se às crianças recursos e assistência jurídicos a 
título gratuito, devendo prever-se medidas de proteção para as crianças vítimas, com especial 
atenção para as crianças não acompanhadas, nomeadamente na forma de tutores. Apesar das 
melhorias, muitos Estados-Membros não dispõem de serviços adequados de proteção e 
assistência às crianças.

Eficiência dos sistemas penais e criminalização da procura
Embora se observem algumas melhorias, o baixo nível de investigação, as escassas ações 
penais bem-sucedidas e as taxas reduzidas de condenação continuam a ser um padrão comum 
e repetidamente reconhecido entre os Estados-Membros. Além disso, a recolha de dados à 
escala da UE evidencia variações nas decisões judiciais entre os Estados-Membros. Das 
3691 sentenças judiciais proferidas no período de 2015-2016, 302 foram absolutórias, 2925 
condenatórias e 464 deram lugar a outras decisões3.

Os Estados-Membros dispõem de disposições legais que permitem às autoridades não 
instaurar ações penais ou não aplicar sanções às vítimas de tráfico de seres humanos. No 
entanto, a sua aplicação prática continua a sancionar as vítimas, tanto adultas como crianças, 
designadamente com prisão. Trata-se de uma violação grave dos direitos humanos e pode 
reforçar a desconfiança das vítimas em relação ao respetivo sistema de justiça penal. A falta 
de clareza nas disposições jurídicas adotadas e as deficiências dos procedimentos de 
identificação influenciam negativamente a aplicação do artigo 8.º em todos os Estados-
Membros.
Foi comunicada a necessidade de uma maior especialização dos profissionais envolvidos nas 
várias fases do procedimento.

1 Avaliação de execução do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, p. 69.
2 A. Scherrer, Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots: Ex-Post Evaluation, EPRS, 2019. 
3 «Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU», 2018, p. 101. https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-
study.pdf

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
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De acordo com a diretiva, mas também com documentos políticos, como a estratégia e a 
comunicação de seguimento, um dos elementos fundamentais da prevenção do tráfico de 
seres humanos que os Estados-Membros são instados a aplicar é a criminalização da 
utilização, com conhecimento de causa, dos serviços de vítimas de tráfico.

Cooperação entre os Estados-Membros e com as agências da UE
A colaboração dos Estados-Membros é importante para prevenir, detetar e garantir os direitos 
das vítimas de tráfico de seres humanos. Além disso, várias agências da UE desempenham um 
papel importante, apoiando os Estados-Membros nos seus esforços de luta contra o tráfico de 
seres humanos e promovendo a cooperação entre dois ou mais Estados-Membros. O EASO e 
a FRONTEX aumentam as capacidades dos Estados-Membros em matéria de registo de 
migrantes recém-chegados, nomeadamente na criação de centros de registo, proporcionando 
instrumentos de reforço das capacidades no domínio da deteção de vítimas do tráfico de seres 
humanos, como sejam ações de formação, conjuntos de ferramentas e documentos de 
orientação.

A falta de experiência no domínio da cooperação transfronteiriça foi considerada passível de 
afetar negativamente as investigações e os processos penais, tendo várias autoridades 
nacionais recorrido a uma cooperação bilateral ou a outros canais, nomeadamente através da 
Europol ou da Interpol.

A investigação revelou que:
1) a cooperação eficaz entre os Estados-Membros tem vindo a aumentar progressivamente 

ao longo dos anos e podem ser identificados exemplos de boas práticas pan-europeias, 
regionais e bilaterais;

2) os Estados-Membros beneficiam de formas diferentes de apoio prestado por várias 
agências e instrumentos da UE;

3) subsistem vários desafios e há ainda aspetos a melhorar, nomeadamente no que diz 
respeito à necessidade de uma maior responsabilização das abordagens 
«multi-institucionais».

É de salientar que a recolha de dados entre os Estados-Membros revelou uma importância 
limitada atribuída à FRA no âmbito da luta contra o tráfico de seres humanos. A FRA pode 
desempenhar um papel mais preponderante na análise dos processos penais e judiciais, em 
especial os que envolvem vários Estados-Membros e serviços responsáveis pela aplicação da 
lei. Tal significaria uma monitorização mais rigorosa dos impactos nos direitos fundamentais 
abrangidos pela legislação da UE neste domínio.
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Diretiva 2011/36/UE relativa à prevenção e luta contra o tráfico de 
seres humanos e à proteção das vítimas
(2020/2029(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º e 3.º, n.º 3, segundo parágrafo, do Tratado da União 
Europeia (TUE), bem como os artigos 8.º, 79.º e 83.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta os artigos 3.º, 5.º e 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
abril de 2011, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção 
das vítimas, que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho («a Diretiva 
relativa à luta contra o tráfico de seres humanos»)1,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de 
Seres Humanos e as recomendações do Conselho da Europa neste domínio,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 
Transnacional (a seguir «Convenção de Palermo») e os seus protocolos, nomeadamente 
o Protocolo relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em 
especial de Mulheres e Crianças («Protocolo das Nações Unidas sobre o Tráfico de 
Seres Humanos») e o Protocolo contra o Tráfico Ilícito de Migrantes por Via Terrestre, 
Marítima e Aérea,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e o 
Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à venda de 
crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, e a Resolução do Parlamento 
Europeu, de 26 de novembro de 2019, sobre os direitos da criança por ocasião do 30.º 
aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança2,

– Tendo em conta o trabalho do relator especial das Nações Unidas sobre o tráfico de 
seres humanos, em especial de mulheres e crianças, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres, nomeadamente o seu artigo 6.º, que visa 
combater todas as formas de tráfico de mulheres, assim como a exploração da 
prostituição das mulheres,

1 JO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
2 Textos aprovados, P9_TA(2019)0066.
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– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico de 
Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem, 

– Tendo em conta a Declaração de Pequim e a Plataforma de Ação aprovada pela Quarta 
Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres, realizada em 15 de 
setembro de 1995, e os subsequentes documentos finais adotados nas sessões especiais 
das Nações Unidas «Pequim+5» (2000), «Pequim+10» (2005) e «Pequim+15» (2010), 
bem como na conferência de avaliação «Pequim+20»,

– Tendo em conta o Comentário conjunto das Nações Unidas sobre a Diretiva da UE 
relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, 
que apela à proteção internacional das vítimas do tráfico humano atendendo à 
perspetiva de género,

– Tendo em conta a Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre o 
Trabalho Forçado (n.º 29), de 1930, o Protocolo de 2014 relativo à Convenção sobre o 
Trabalho Forçado de 1930, a Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado (n.º 
105), de 1957, e a Recomendação sobre o Trabalho Forçado – medidas complementares 
(n.º 203), de 2014,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica («Convenção de Istambul»), 

– Tendo em conta a Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2012, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à 
proteção das vítimas da criminalidade e substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho («Diretiva relativa aos direitos das vítimas»)3,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
junho de 2009, que estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países terceiros em situação irregular4,

– Tendo em conta a Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008, relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros 
para o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular5,

– Tendo em conta a Diretiva 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 objeto de uma ação de auxílio à imigração ilegal, e que 
cooperem com as autoridades competentes («Diretiva relativa ao título de residência»)6,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Estratégia da UE sobre os 
direitos das vítimas (2020-2025)» (COM(2020)0258),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 19 de junho de 2012, intitulada 
«Estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico de seres humanos 

3 JO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
4 JO L 168 de 30.6.2009, p. 24.
5 JO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
6JO L 261 de 6.8.2004, p. 19.
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2012-2016» (COM(2012)0286),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 17 de outubro 
de 2014, intitulado «Relatório intercalar sobre a execução da estratégia da UE para a 
erradicação do tráfico de seres humanos» (SWD (2014)0318) e o primeiro (COM 
(2016)0267)), segundo (COM (2018)0777) e terceiro (2020) relatórios sobre os 
progressos realizados, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão que avalia em que medida os 
Estados-Membros tomaram as disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 
2011/36/UE relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção 
das vítimas, em conformidade com o artigo 23.º, n.º 1 (COM(2016)0722), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a adesão da UE à 
Convenção de Istambul e outras medidas para combater a violência de género7,

– Tendo em conta a sua resolução, de 5 de julho de 2016, sobre a luta contra o tráfico de 
seres humanos no contexto das relações externas da UE8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de maio de 2016, sobre a implementação da 
Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, 
relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas de 
uma perspetiva de género9, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de fevereiro de 2014, sobre a exploração sexual 
e a prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros10,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 4 de dezembro de 2017, intitulada 
«Seguimento dado à Estratégia da UE para a erradicação do tráfico de seres humanos e 
identificação de novas ações concretas» (COM(2017)0728),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 5 de março de 2020, intitulada «Uma 
União da Igualdade: Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025» 
(COM(2020)0152),

– Tendo em conta o relatório de situação da Europol, de 18 de fevereiro de 2016, sobre o 
tráfico de seres humanos na UE,

– Tendo em conta o relatório do Eurostat sobre o tráfico de seres humanos, de 17 de 
outubro de 2015,

– Tendo em conta as orientações do ACNUR sobre a proteção internacional, de 7 de abril 
de 2006, intituladas «The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 
1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at 
risk of being trafficked»  (Aplicação do artigo 1.º-A, n.º 2, da Convenção de 1951 e/ou 
do Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos Refugiados às vítimas do tráfico de seres 

7 Textos Aprovados, P9_TA(2019)0080.
8 JO C 101 de 16.3.2018, p. 47.
9 JO C 76 de 28.2.2018, p. 61.
10 J O C 285 de 29.8.2017, p. 78.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_PT.html
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humanos e às pessoas em risco de serem vítimas de tráfico), 

– Tendo em conta a avaliação europeia intitulada «European Implementation Assessment 
- Implementation of Directive  2011/36/EU: Migration and gender issues» (Avaliação 
europeia sobre a aplicação - Aplicação da Diretiva 2011/36/UE: migração e questões de 
género), publicada pela Direção-Geral dos Serviços de Estudos do Parlamento Europeu 
em 15 de setembro de 202011, 

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade 
dos Géneros, nos termos do artigo 58.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros 
(A9-0000/2020),

A. Considerando que o tráfico de seres humanos constitui uma escravatura moderna e é 
uma violação profunda dos direitos fundamentais, como referido no artigo 5.º, n.º 3, da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia;

1. Salienta a necessidade de um quadro coordenado e coerente a nível da UE que garanta a 
proteção das vítimas do tráfico de seres humanos, nomeadamente através de uma 
aplicação coordenada com os direitos conferidos pela Diretiva relativa aos direitos das 
vítimas, pela Diretiva relativa ao título de residência e pela Diretiva relativa à 
indemnização12;

2. Louva o bom trabalho realizado pelo Coordenador da Luta Antitráfico da UE na 
coordenação da resposta da UE ao tráfico de seres humanos e no desenvolvimento de 
conhecimentos e conclusões sobre os vários aspetos do tráfico de seres humanos, 
incluindo a investigação sobre a dimensão de género e a especial vulnerabilidade das 
crianças; 

3. Salienta a importância de o financiamento dos programas do Fundo para o Asilo, a 
Migração e a Integração (FAMI) e do Fundo para a Segurança Interna (FSI) continuar a 
ser utilizado para projetos de luta contra o tráfico de seres humanos, bem como do 
recurso a outros instrumentos disponíveis;

4. Salienta que a falta de dados coerentes e pormenorizados continua a entravar a 
avaliação adequada das tendências no tráfico de seres humanos; insta os 
Estados-Membros a recolherem dados mais atualizados, desagregados por idade e 
género, incluindo as vítimas de tráfico de seres humanos interno, mediante a 
compilação de informações estatísticas em cooperação com a sociedade civil; 

11 European implementation assessment – «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues», Direção-Geral dos Serviços de Estudos do Parlamento Europeu, Unidade de Avaliação Ex Post, 15 de 
setembro de 2020.
12 Diretiva 2004/80/CE do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa à indemnização das vítimas da 
criminalidade, JO L 261 de 6.8.2004, p. 15.
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5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem uma diferenciação entre o 
tráfico e a introdução clandestina de pessoas, dois fenómenos que exigem respostas 
diferentes em termos de legislação; salienta que a confusão entre os dois conduz muitas 
vezes a falhas na identificação correta das vítimas e na garantia de que podem ter acesso 
a medidas de proteção e evitar a vitimização secundária;

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros a monitorizarem a utilização das tecnologias 
digitais no contexto do tráfico de seres humanos dado que são as ferramentas 
predominantemente utilizadas no recrutamento de vítimas de tráfico;

Identificação, proteção, assistência e apoio às vítimas

7. Salienta que a identificação precoce das vítimas continua a ser um dos principais 
desafios à aplicação e é um dos mais cruciais no que toca a permitir que as vítimas 
exerçam os seus direitos; solicita aos Estados-Membros que atribuam a mais 
intervenientes a responsabilidade de identificar as vítimas do tráfico de seres humanos 
em todas as fases do processo, incluindo representantes da sociedade civil, funcionários 
dos serviços de imigração e asilo, inspetores do trabalho e assistentes sociais ou 
profissionais de saúde; 

8. Exorta todos os Estados-Membros a garantirem efetivamente os direitos das vítimas e a 
apoiá-las com uma abordagem sensível às questões de género, assegurando 
simultaneamente a complementaridade com a Diretiva relativa aos direitos das vítimas; 
observa que a Diretiva relativa à luta contra o tráfico de seres humanos proíbe a 
criminalização das vítimas do tráfico de seres humanos; 

9. Salienta que, embora o impacto integral da pandemia de COVID-19 não seja ainda 
mensurável, é evidente que a crise afeta de forma desproporcionada as vítimas mais 
vulneráveis do tráfico de seres humanos, especialmente as mulheres e as crianças; 

10. Salienta a necessidade de um mecanismo de referenciação nacional (MRN) coerente e 
coordenado; sublinha que uma boa cooperação entre a polícia e as organizações não 
governamentais (ONG) não pode substituir um MRN de pleno direito que defina as 
funções e responsabilidades de todos os intervenientes pertinentes13;

11. Insta a Comissão a acompanhar e a avaliar a situação da indemnização às vítimas nos 
Estados-Membros, em termos de acesso, execução e pagamentos efetivos, e a propor 
medidas específicas para assegurar um melhor acesso à indemnização;

O tráfico de seres humanos como um crime de género e a luta contra o tráfico de seres 
humanos para fins de exploração sexual

12. Salienta que a exploração sexual continua a ser a forma mais prevalecente de tráfico na 
UE desde 2008, uma vez que 60 % das vítimas são traficadas para exploração sexual; 
observa que mais de 90 % destas vítimas são mulheres e raparigas e que mais de 70 % 
dos traficantes são homens;

13 As recomendações do Grupo de Peritos sobre o Tráfico de Seres Humanos do Conselho da Europa (GRETA) 
incluem a garantia da aplicação do MRN aos requerentes de asilo e os migrantes em regime de detenção.
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13. Insta os Estados-Membros a adotarem medidas específicas para combater a violência 
contra as mulheres e as desigualdades de género enquanto causas profundas do tráfico; 
recomenda à Comissão que reforce e desenvolva a dimensão de género no 
acompanhamento da aplicação da legislação da UE em matéria de luta contra o tráfico;

14. Insta a Comissão, em cooperação com os Estados-Membros, a analisar a forma como a 
procura de serviços sexuais estimula o tráfico de seres humanos, uma vez que os 
traficantes tendem a encaminhar as suas vítimas para países onde a prostituição é 
regulamentada e praticada legalmente, o que torna muito mais fácil para os traficantes 
tirarem partido do quadro jurídico, a fim de explorarem as suas vítimas14; recorda que, 
em alguns Estados-Membros da UE onde a prostituição é legal, os suspeitos 
conseguiram explorar crianças juntamente com vítimas adultas15; 

15. Insta a Comissão a dar prioridade à prevenção do crime de tráfico para fins de 
exploração sexual, nomeadamente através da adoção de medidas e programas para 
desencorajar e reduzir a procura, e insta os Estados-Membros a incluírem a utilização 
dos serviços de vítimas do tráfico como infração penal nos seus ordenamentos 
nacionais, tal como recomendado pelo artigo 8.º da Diretiva relativa à luta contra o 
tráfico de seres humanos e reiterado pela Comissão em 201816;

16. Insta os Estados-Membros a centrarem-se nos padrões recorrentes e emergentes do 
tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, tais como a exploração 
crescente das crianças e a utilização do método de «lover boy» como meio mais 
frequente de recrutamento de vítimas através da utilização de tecnologias em linha; 

17. Destaca a importância de programas de formação que tenham em conta as questões de 
género para os funcionários que prestam assistência às vítimas, a fim de reforçar a 
identificação precoce das pessoas vítimas de tráfico para fins de exploração sexual, e 
incentiva os Estados-Membros a adotarem medidas de apoio às vítimas, tais como 
programas de saída, a reintegração social e profissional ou serviços de saúde sexual; 

Tráfico de seres humanos no contexto do asilo e da migração 

18. Salienta que os fluxos migratórios podem aumentar o risco de os migrantes se tornarem 
vítimas de tráfico na UE17; realça que houve um aumento acentuado do número de 
mulheres e raparigas traficadas através da rota do Mediterrâneo Central para exploração 
sexual na UE18; 

19. Reitera que os requerentes de asilo, os refugiados e os migrantes são particularmente 
vulneráveis ao tráfico e que há que prestar atenção especial ao tráfico de mulheres, 

14 Europol, Relatório de situação, «Trafficking in Human Beings in the EU» (Tráfico de seres humanos na UE), 
18 de fevereiro de 2016. 
15 Europol, Situation Report «Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of underage victims 
in the EU» (Redes criminosas envolvidas no tráfico e na exploração de vítimas menores de idade na UE), 18 de 
outubro de 2018.
16 Segundo relatório sobre os progressos realizados na aplicação da Diretiva, COM(2018)0777, p. 6.
17 Segundo relatório sobre os progressos, COM(2018)0777; Europol, Centro Europeu contra a Introdução 
Clandestina de Migrantes (EMSC) , 4.º Relatório Anual, 2020; Europol, Relatório de situação, «Trafficking in 
Human Beings in the EU» (Tráfico de seres humanos na UE), 18 de fevereiro de 2016.
18 Segundo relatório sobre os progressos, COM(2018)0777, p. 3.

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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crianças e outros grupos vulneráveis; salienta que existem vulnerabilidades e riscos nas 
diferentes fases do processo de migração, antes da migração propriamente dita, na rota 
para a UE, no destino e no regresso19;

20. Destaca o número muito reduzido de vítimas de tráfico de seres humanos registadas em 
procedimentos de proteção internacional; insta os Estados-Membros a reforçarem a 
prestação de informações às pessoas que chegam, incluindo com recurso à tradução e 
interpretação, sobre os seus direitos e os procedimentos aplicáveis ao abrigo da 
legislação da UE, nomeadamente sobre as possibilidades de obter apoio através de 
advogados e mediadores culturais;

21. Salienta que, em alguns Estados-Membros, os requerentes de proteção internacional que 
são identificados como vítimas de tráfico de seres humanos necessitam de alterar os 
seus procedimentos e requerer uma autorização de residência ao abrigo da Diretiva 
2004/81/CE20; insta os Estados-Membros a adotarem uma abordagem holística e 
pluridisciplinar que garanta que a luta contra o tráfico e os procedimentos de asilo 
estejam interligados e se complementem mutuamente;

22. Insta os Estados-Membros a garantirem uma aplicação coerente das disposições 
estabelecidas no Regulamento de Dublim III, na Diretiva relativa à luta contra o tráfico 
de seres humanos e na Diretiva relativa ao título de residência, a fim de evitar a prática, 
em alguns Estados-Membros, de transferir as vítimas do tráfico de seres humanos para o 
país onde foram exploradas quando chegaram pela primeira vez, deixando-as assim 
mais expostas ao risco de serem novamente vítimas de tráfico;

23. Insta os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços para identificar 
precocemente as potenciais vítimas, em particular no âmbito dos fluxos migratórios e 
dos centros de registo; insta os Estados-Membros a disponibilizarem recursos 
adequados para instalações especializadas destinadas a menores não acompanhados e a 
mulheres vítimas de tráfico;

24. Observa que as políticas de migração dos Estados-Membros, orientadas para a luta 
contra a migração irregular, podem ter um «efeito inibidor» entre os migrantes 
vulneráveis e dar aos perpetradores um efeito de alavanca adicional para explorar as 
vítimas com um estatuto irregular21; insta os Estados-Membros a dissociarem as 
medidas de gestão da migração das atividades de aplicação da lei;

Tráfico de crianças

19 European implementation assessment – «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues» (Avaliação europeia sobre a aplicação - Aplicação da Diretiva 2011/36/UE: migração e questões de 
género), Direção-Geral dos Serviços de Estudos do Parlamento Europeu, Unidade de Avaliação Ex Post, 15 de 
setembro de 2020, p. 50.
20 European implementation assessment – «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues» (Avaliação europeia sobre a aplicação - Aplicação da Diretiva 2011/36/UE: migração e questões de 
género), Direção-Geral dos Serviços de Estudos do Parlamento Europeu, Unidade de Avaliação Ex Post, 15 de 
setembro de 2020, p. 49.
21 Plataforma de cooperação internacional em matéria de migrantes sem documentos (PICUM), Insecure justice? 
Residence permits for victims of crime in Europe (Justiça insegura? Autorizações de residência para vítimas de 
crimes na Europa), maio de 2020. 

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
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25. Observa que as crianças constituem quase um quarto de todas as vítimas na UE, sendo 
que as raparigas (78 %) constituem a grande maioria das vítimas menores na UE; 
salienta que quase 75 % de todas as vítimas menores na UE eram cidadãos da UE; 
manifesta particular preocupação com as crianças vítimas de tráfico de seres humanos 
na UE para fins de exploração sexual22; 

26. Insta os Estados-Membros a concentrarem-se na identificação das vítimas menores e na 
ajuda às mesmas para fazer valer os seus direitos; salienta a necessidade de serem 
imediatamente nomeados tutores, incluindo tutores temporários como medida de 
emergência, para as vítimas menores;

27. Insta os Estados-Membros a aplicarem plenamente a Diretiva 2011/93/UE relativa à luta 
contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil23 e a 
reforçarem a sua cooperação política e judicial, por forma a prevenir e a combater a 
exploração sexual; 

28. Observa que as crianças migrantes e, em particular, as crianças migrantes não 
acompanhadas continuam a estar mais expostas ao risco de tráfico e exploração ao 
longo das rotas de migração para e dentro da UE; 

Eficiência dos sistemas penais e criminalização da utilização dos serviços das vítimas 

29. Regista o reduzido número de ações penais e condenações por crimes de tráfico; insta 
os Estados-Membros a tomarem medidas para melhorar a investigação dos casos de 
tráfico e a aplicarem sanções penais sólidas para os crimes de tráfico de seres humanos;

30. Salienta que nem todos os Estados-Membros introduziram legislação pertinente para o 
artigo 18.º da Diretiva relativa à luta contra o tráfico de seres humanos24; observa que as 
diferenças entre os panoramas jurídicos no que respeita à criminalização da utilização 
de serviços extorquidos às vítimas podem prejudicar os esforços de redução da procura; 
reitera o seu apelo aos Estados-Membros para que considerem o ato de utilizar, com 
conhecimento, os serviços de vítimas do tráfico de seres humanos como uma infração 
penal; 

31. Insta os Estados-Membros a adotarem disposições claras sobre a não instauração de 
ações penais ou a não punição das vítimas de tráfico de seres humanos e sobre a 
dissociação da proteção da cooperação com as autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei;

32. Salienta a importância da investigação financeira e de «seguir o dinheiro» como uma 
estratégia fundamental para investigar e processar as redes de criminalidade organizada 
que lucram com o tráfico de seres humanos; insta a Comissão a avaliar e promover o 
recurso à cooperação judicial e policial já existente, bem como aos instrumentos 
disponíveis;

22 Europol, EMSC, 4.º Relatório Anual, 2020.
23 JO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
24 Segundo relatório sobre os progressos, COM(2018)0777, p. 29.
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A cooperação entre os Estados-Membros e com as agências da UE

33. Recorda o papel das agências da UE na identificação precoce das vítimas e na luta 
contra o tráfico de seres humanos; solicita mais recursos para as agências no domínio da 
Justiça e dos Assuntos Internos (JAI), a fim de permitir que o seu pessoal seja formado 
e que sejam desenvolvidos instrumentos de reforço das capacidades no domínio da 
deteção de vítimas, incluindo a nomeação de agentes com formação em questões de 
género, especialmente nos Estados-Membros confrontados com um aumento dos fluxos 
migratórios mistos; insta a Comissão a desenvolver orientações para integrar as 
competências em matéria de género nas atividades das autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei em toda a UE;

Recomendações

34. Insta a Comissão a alterar a Diretiva relativa à luta contra o tráfico de seres humanos, 
com vista a atualizar as suas disposições, incluindo o estabelecimento de medidas 
específicas de prevenção e repressão do tráfico de seres humanos para fins de 
exploração sexual como o maior domínio do tráfico de seres humanos, a abordar a 
utilização das tecnologias em linha tanto na proliferação como na prevenção do tráfico 
de seres humanos, a melhorar as medidas de prevenção e a identificação precoce das 
vítimas, a reforçar uma perspetiva transversal de género em todas as formas de tráfico, 
bem como a assegurar que os Estados-Membros criminalizem explicitamente a 
utilização de todos os serviços que envolvam a exploração; 

35. Salienta a importância de uma abordagem coerente para melhorar a identificação das 
potenciais vítimas no contexto dos fluxos migratórios e nos centros de registo, de 
melhorar o acesso aos procedimentos de asilo e de garantir a sua complementaridade 
com os procedimentos relacionados com o tráfico; insta a Comissão a avaliar a 
aplicação da Diretiva relativa à luta contra o tráfico de seres humanos e a apresentar 
propostas de revisão da mesma;

36. Insta a Comissão e os Estados-Membros a monitorizarem e a avaliarem o risco de 
pessoas introduzidas clandestinamente se tornarem vítimas de tráfico, com especial 
destaque para a situação dos menores não acompanhados e das mulheres; sublinha, 
neste contexto, a necessidade de criar vias de migração mais legais e seguras, a fim de 
evitar a exploração de pessoas vulneráveis com estatuto irregular;

37. Insta a Comissão a incluir na nova estratégia sobre o tráfico de seres humanos medidas 
claras no que se refere à nomeação do coordenador da luta antitráfico da UE;

°

° °

38. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


