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1. Introdução

Ø Internacionalmente definido como 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 para fins de exploração1, o 

tráfico de seres humanos tem vindo a crescer mundialmente, dominado em primeiro 

lugar pelo aumento de tráfico de mulheres e crianças sob a forma de exploração 

sexual. 

Ø Tal como expresso na Declaração de Bruxelas sobre a Prevenção e Combate ao 

Tráfico de Seres Humanos 2 e explicitamente repetido na Convenção do Conselho da 

Europa sobre as medidas a adoptar contra o tráfico de seres humanos3, a importância 

da integração do género e de uma abordagem sensível à criança deve ser enfatizada 

como elemento vital do combate ao tráfico no quadro dos direitos humanos. 

2. Últimas tendências 

Ø O relatório sobre a população mundial do Fundo das Nações Unidas para a 

População, publicado em 2003, estima que o número de mulheres e crianças que, 

anualmente, são objecto de tráfico para o comércio do sexo e trabalhos forçados varia 

consideravelmente, indo de 700 000 a 4 milhões4. O grande grupo de potenciais 

vítimas com origem na vasta categoria de migrantes irregulares revela a rentabilidade 

do tráfico, pois, segundo a OIM5, cerca de 50% dos 175 milhões de migrantes em todo 

  
1 Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional 
relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças 
(Nações Unidas, 2000)

2 Relatório do Grupo de Peritos sobre o Tráfico de Seres Humanos (Comissão Europeia, DG Justiça, Liberdade e 
Segurança, 2004)
3 Convenção do Conselho da Europa sobre as medidas a adoptar contra o tráfico de seres humanos (aprovada 
pelo Comité de Ministros em 3 de Maio de 2005) 
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(Situação da População Mundial 2003: Mil milhões a não esquecer: Investir na Saúde e Direitos dos 
Adolescentes) (UNFPA, www.unfpa.org)
5 Organização Internacional para as Migrações 
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o mundo são mulheres. Acresce ainda que, ultimamente, as redes de tráfico têm vindo 

a tornar-se cada vez mais flexíveis. A descentralização característica destas redes 

permite-lhes reagir rapidamente às medidas das autoridades competentes para a 

aplicação da lei e a possíveis concorrentes1. 

Ø Verifica-se uma evidente falta de dados fiáveis e rigorosos relativos ao número de 

crianças e mulheres vítimas de tráfico na Europa. No entanto, é possível formularem-

se várias observações:

Ø O tráfico de seres humanos passou a ser um mercado forte para a criminalidade 

organizada em muitos países, como, por exemplo, Albânia, Bélgica, Bulgária, 

Croácia, República Checa, Finlândia, Alemanha, Itália, Letónia, Lituânia, 

Moldávia, Noruega, Roménia, Eslováquia, Suíça, Antiga República Jugoslava da 

Macedónia, Turquia e Ucrânia2;

Ø Os países de origem mais referidos são: Moldávia, Roménia, Ucrânia, Federação 

Russa, Bulgária e Lituânia; há outras partes do mundo de onde provêm as vítimas 

de tráfico, como o Sudeste Asiático, a África Subsaariana e Ocidental e a América 

Latina, sendo que se trata, normalmente, de países desfavorecidos do ponto de 

vista económico em comparação com o Ocidente3;

Ø As crianças constituem uma parte considerável das vítimas; os principais países de 

origem são: Moldávia, Roménia, Ucrânia, Nigéria, Serra Leoa, China, Afeganistão 

  
1 Quem é a Próxima Vítima? Vulnerabilidade das Jovens Mulheres Romenas ao Tráfico de Seres Humanos. 
(OIM, 2003, p.61)
2 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime (Relatório sobre a Situação do 
Crime Organizado 2004: Enfoque na ameaça do Cibercrime). (Conselho da 
Europa, 2004, p.23)
3 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(Situação da População Mundial 2003: Mil milhões a não esquecer: Investir na Saúde e Direitos dos 
Adolescentes) (UNFPA, www.unfpa.org) 



PE 359.916v01-00

Tradução externa/JP 4/10 DT\569051PT.doc

PT

e Sri Lanka1. Impõe-se dar uma atenção especial ao crescente número de rapazes 

vítimas de tráfico em idade infantil. 

Ø O fenómeno do tráfico assume hoje várias formas, tais como serviços ou trabalhos 

forçados, exploração da servidão doméstica, mendicidade, trabalhos em condições 

similares à escravatura (sweatshop work), bem como o transplante de órgãos2. 

Contudo, actualmente, a vasta maioria dos casos de tráfico de mulheres e crianças 

assume a forma de exploração sexual3. 

Ø O sexo virtual é um outro mercado forte do tráfico, uma vez que as novas 

tecnologias facilitam a exploração sexual de mulheres e crianças4.  

3. Quadro legal europeu

Ø Em 2002, o Conselho de Ministros da UE aprovou uma Decisão-Quadro relativa à luta 

contra o tráfico de seres humanos5 com base nas definições da ONU. Em 2004, foi 

adoptada uma Decisão-Quadro do Conselho relativa à luta contra a exploração sexual 

de crianças e a pornografia infantil com base na Convenção da ONU sobre os Direitos 

da Criança (CDC), seguida da Directiva do Conselho 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 cooperam com 

as autoridades competentes6. Expirado o prazo fixado para a implementação nos 

Estados-Membros da Decisão-Quadro do Conselho relativa à luta contra o tráfico de 

  
1 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(Situação da População Mundial 2003: Mil milhões a não esquecer: Investir na Saúde e Direitos dos 
Adolescentes) (UNFPA, www.unfpa.org) 
2 UE- Alargamento, Migração e Tráfico de Mulheres: O Caso do Sudeste Europeu. (Hamburg Institute of 
International Economics 2004, p.3)
3 Tráfico de Mulheres e Crianças na Europa. (Instituto Europeu para a Prevenção e Controlo do Crime, associado 
às Nações Unidas, 2003);
4 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime (Relatório sobre a Situação do 
Crime Organizado 2004: Enfoque na Ameaça do Cibercrime). (Conselho da Europa, 2004, p.23)
5 Decisão-Quadro do Conselho (2002/629/JAI) JO L 203 1/8/2002
6 Directiva do Conselho 2004/81/CE JO L 261 6/8/2004
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seres humanos, deu-se início ao respectivo processo de avaliação1. A Comissão 

Europeia publicará uma Comunicação sobre esta matéria no final do Verão de 2005, 

tomando igualmente em consideração as conclusões do relatório do Grupo de Peritos 

sobre o Tráfico de Seres Humanos.

Ø A UE desenvolveu programas financeiros (AGIS, Daphne II, CARDS) que constituem 

instrumentos importantes para desenvolver, reforçar e avaliar políticas, práticas e a 

cooperação dentro e fora da UE no âmbito da luta contra o tráfico de seres humanos. 

4. Prevenção

4.1. Recolha de dados 

Ø A análise actual do tráfico de mulheres e crianças na Europa baseia-se em estimativas 

incompletas e, na maioria dos casos, não existe uma indicação clara do processo 

utilizado no cálculo das referidas estimativas. A recolha de dados, a avaliação da 

situação e o intercâmbio de informação deveriam ser considerados uma condição 

prévia obrigatória para desenvolver políticas de prevenção eficazes. 

Ø Recomenda-se a criação de pontos focais nacionais com a missão específica de 

proceder à recolha de dados sobre o tráfico de mulheres e crianças vulneráveis à 

exploração sexual e fazendo uso de um método uniforme e variáveis comuns. 

Ø A investigação especial que aplica o princípio da perspectiva do género e da criança 

deveria ser conduzida de modo a explorar a questão da vulnerabilidade ao tráfico de 

mulheres e crianças. 

Ø Tal como indicado na Convenção do Conselho da Europa sobre as medidas a adoptar 

contra o tráfico de seres humanos, deveriam desenvolver-se, a nível comunitário, 

  
1 Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão – Relatório Anual sobre o desenvolvimento de uma política 
comum sobre migração ilegal, contrabando e tráfico de seres humanos, fronteiras externas e repatriamento de  
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mecanismos especiais de monitorização que reunissem a informação recolhida e 

procedessem à monitorização e avaliação da relação existente entre a intenção da 

legislação anti-tráfico, políticas e intervenções e o seu impacto real. 

4.2. Abordar as verdadeiras causas: estratégias a longo prazo concebidas para promover 

o desenvolvimento económico e social dentro e fora da UE 

Ø Atacar as verdadeiras causas a longo prazo implica combater o desemprego, a 

pobreza, a discriminação com base no sexo, a corrupção. A legislação e as políticas 

sobre a igualdade do género devem proteger e reforçar posições sociais e legais das 

mulheres e crianças nas sociedades1. 

Ø Mais de 68 milhões ou 15% da população da UE vive em risco de pobreza2. A 

feminização da pobreza deve ser abordada como uma questão prioritária nos países 

que combatem o tráfico. A emancipação das mulheres, a total participação no mercado 

de trabalho e o pleno uso das estruturas educacionais devem ser promovidos a todo o 

custo.

Ø As políticas internacionais de desenvolvimento nem sempre reduzem a pobreza e 

ainda contribuem para uma maior marginalização dos grupos vulneráveis3. Impõe-se, 

no âmbito da ajuda humanitária, um maior compromisso com a integração eficaz do 

género4. A mesma regra deveria aplicar-se às organizações internacionais como o 

Banco Mundial. Os seus programas para a redução da pobreza deveriam ser 

orientados, em primeiro lugar, para a pobreza no caso das mulheres. 

     
residentes em situação ilegal (SEC(2004) 1349, 25.10.2004). 
1 Relatório do Grupo de Peritos sobre o Tráfico de Seres Humanos. (2004)
2 Comissão Europeia, DG Emprego e Assuntos Sociais.
3 COM(2000)212 final, Bruxelas, 26.4.2000 citado por Giancarlo Vilella no seu artigo "The EU approach to 
poverty: a Review" (A abordagem da UE à pobreza: uma Análise), da newsletter do CROP (Corporative 
Research Programme On Poverty), Vol. 10, No. 3, Setembro 2003, p.1. 
4 Genevieve Painter, Karin Ulmer: Estudo: Everywhere and Nowhere: Assessing Gender Mainstreaming in 
European Community development Cooperation (Em Toda a Parte e em Parte Alguma: Avaliar a Integração do 
Género nas actividades relativas à Cooperação para o Desenvolvimento da Comunidade Europeia 
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4.2.1. Cooperação para o desenvolvimento 

Ø Existem vários Estados-Membros do Conselho da Europa que apenas registam um 

nível médio de desenvolvimento humano1. O diálogo político e os acordos 

transnacionais e bilaterais entre países em matéria de tráfico deveriam ser reforçados2. 

Ø Tendo presentes os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas 

com vista à criação de uma parceria global a favor do desenvolvimento, os programas 

anti-tráfico devem ser parte integrante das políticas de desenvolvimento através da 

partilha do conhecimento, informação e análises periciais específicas e devem ainda 

prestar ajuda financeira a países comunitários e não comunitários. 

4.3. Campanhas de sensibilização 

Ø As campanhas de informação devem ser direccionadas para as potenciais vítimas e 

devem ter lugar não apenas nos países de origem, mas também nos países de trânsito e 

de destino; devem também contar com uma abordagem orientada para as bases que dê 

poder às comunidades para tomar medidas pró-activas com vista à protecção de 

mulheres e crianças. 

Ø A transmissão da experiência e educação pelos seus pares deve ser encorajada como 

um instrumento de maior eficácia no que respeita à abordagem às crianças.

Ø Ao promover o princípio da responsabilidade social das empresas, os governos 

deverão envidar esforços para abordar as empresas privada (i.e. turismo) no sentido de 

serem activas no seu apoio ao combate ao tráfico. Os prestadores de serviços da 

     
(www.aprodev.net/main/publications.htm,Outubro 2002, p.5)
1Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime (Relatório sobre a Situação do 
Crime Organizado 2004: Enfoque na ameaça do Cibercrime). (Conselho da 
Europa, 2004, p.10)
2 O Processo de Associação e Estabilização para o Sudeste Europeu, Terceiro Relatório Anual (COM (2004) 
202/2 final, 30.3.2004, p. 20.)
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Internet devem reforçar medidas auto-reguladoras que tendam a promover o uso 

responsável da Internet com vista à eliminação do tráfico de mulheres e crianças.

Ø Poderiam ser instituídos o dia internacional anti-tráfico e o logotipo internacional 

anti-tráfico, de modo a tornar o problema do tráfico mais visível para o público em 

geral. 

4.4. Programas de desenvolvimento de capacidades entre as autoridades competentes 

para a aplicação da lei

Ø A formação concebida para reforçar as capacidades de actuação das autoridades 

competentes para a aplicação da lei, dos assistentes sociais, políticos, juízes e 

advogados deve basear-se numa abordagem dos direitos humanos e ser sensível à 

perspectiva do género e da criança. 

Ø A consciencialização dos riscos de saúde e das consequências do tráfico de mulheres 

e crianças deve ser incrementada, integrando o conhecimento específico das 

organizações não governamentais e internacionais relevantes1. 

5. Medidas especiais para a prevenção e protecção de crianças vulneráveis ao tráfico 

com vista à exploração sexual 

Ø A exploração de crianças através do tráfico pode passar pela exploração sexual para 

fins comerciais (até agora, a mais significativa quando comparada com quaisquer 

outras formas de exploração), casamento, adopção e venda de bebés, escravatura ou 

trabalhos forçados, trabalho infantil perigoso, servidão doméstica, mendicidade e 

envolvimento em actividades ilícitas e tráfico e extracção de órgãos2. Tomando como 

base a CDC, a UE deve desenvolver um programa específico, baseado nos direitos da 

  
1 Os riscos de saúde e consequências do tráfico de mulheres e adolescentes. Conclusões de um estudo europeu 
.(London School of Hygiene & Tropical Medicine - Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres -, 2003) 
2 Lost Kids, Lost Futures. The EU's Response for Child Trafficking (Crianças Perdidas, Futuros Perdidos. A 
resposta da UE ao Tráfico de Crianças) (Reisen, Stafanovic, 2004)



DT\569051PT.doc 9/10 PE 359.916v01-00

Tradução externa/JP

PT

criança, que permita abordar a questão do tráfico das crianças e se concentre na 

prevenção, protecção e reabilitação das vítimas infantis. 

Ø No âmbito da política em vigor, há ainda uma clara distinção entre a política em 

matéria de tráfico dentro e fora da UE, pelo que UE precisa de desenvolver uma 

política externa coerente nos países terceiros, de onde são originárias a maioria das 

crianças vítimas de tráfico.

Ø A UE e todos os Estados-Membros têm de adoptar uma definição jurídica clara para o 

tráfico de crianças, uma definição susceptível de tratar o tráfico de crianças como uma 

questão específica, e não como uma subcategoria do tráfico de seres humanos. A 

definição deverá basear-se nas normas acordadas internacionalmente no Protocolo de 

Palermo 1 e na CDC e deve abranger todas as formas de exploração a que são sujeitas 

as crianças vítimas de tráfico. 

Ø O tráfico de crianças é facilitado pela fraqueza e ausência de mecanismos de 

assistência social à infância, o que constitui a base para o desenvolvimento de um 

mecanismo transnacional de protecção. Não só os países de origem, mas também os 

países alvo, principalmente na Europa Ocidental, têm de começar numa base 

casuística e desenvolver uma política de cooperação transnacional no domínio da 

assistência social à infância. 

5.1. Abordar as verdadeiras causas do tráfico de crianças

Ø Identificar as famílias de risco constitui um dos passos importantes para combater o 

tráfico de crianças. Sensibilizar as famílias para o problema do tráfico é um objectivo 

essencial.

  
1 Nos termos do Protocolo de Palermo, o tráfico de crianças é o “acto de recrutamento, transporte, transferência, 
alojamento ou acolhimento de uma criança para fins de exploração dentro e fora do país.”  
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Ø Prevenir o tráfico deve implicar acções que reduzam a procura de produtos ou de 

serviços prestados pela criança que foi vítima de tráfico.

Ø É essencial considerar a criança como um participante e não apenas como um objecto 

que não tem influência sobre si próprio. A observação de comportamentos específicos 

e de interacções individuais permite compreender muitos aspectos do ambiente social 

em que as crianças se encontram.

Ø Assegurar o registo de nascimento e o direito ao ensino básico deve ser visto como 

uma estratégia particularmente importante da política de desenvolvimento da UE.


