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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre estratégias de prevenção do tráfico de mulheres e crianças vulneráveis a 
exploração sexual
(2004/2216(INI))

O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta que, em conformidade com o artigo 5º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,1 "É proibido o tráfico de seres humanos ",   

- Tendo em conta os artigos 4º e 5º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 
1948, 

- Tendo em conta a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, relativa à protecção 
das crianças contra todas as formas de exploração sexual e abuso sexual e que visa 
prevenir o rapto, a venda e o tráfico de crianças, 

- Tendo em conta o 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 (Protocolo de Palermo, 2000)

- 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, que apela a uma efectiva 
coordenação das acções dos países de origem, de trânsito e de destino, e de todos os 
agentes nacionais e internacionais relevantes nos domínios pertinentes,

- Tendo em conta a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho, de 19 de Julho de 2002,
relativa à luta contra o tráfico de seres humanos2,

- 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 infantil3, 

- 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 vítimas do tráfico de seres 
humanos ou objecto de uma acção que facilite a imigração ilegal, e que cooperem com as 
autoridades competentes4,

- Tendo em conta o relatório do Grupo de peritos sobre o tráfico de seres humanos, 
formado em 2003 pela Comissão Europeia,

  
1 JO C 364, 18.2.2000
2 JO L 203, 1.8.2002, pág. 1.
3 JO L 13, 20.1.2004, pág. 44.
4 JO L 261, 6.8.2004, pág. 19.



PE 359.916v01-00 4/10 PR\580691PT.doc

PT

- Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Tampere, de 15 e 16 de Outubro 
de 1999, que apelam à adopção de medidas de combate ao tráfico de seres humanos e 
salientam a necessidade de prevenção de todas as formas de tráfico de pessoas,

- Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
intitulada "Espaço de liberdade, de segurança e de justiça: balanço do programa de 
Tampere e orientações futuras " (COM(2004)0401)1, 

- Tendo em conta a Decisão Nº 293/2000/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Janeiro, que adopta um programa de acção comunitário (programa Daphne) 
(2000-2003), relativo a medidas preventivas de combate à violência exercida contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres2,

- Tendo em conta a Declaração de Pequim, saída da IV Conferência Mundial das Nações 
Unidas sobre as Mulheres3, 

- Tendo em conta o Programa de Haia4 em matéria de liberdade, segurança e justiça, que 
convida o Conselho e a Comissão a elaborarem um plano tendo em vista o 
desenvolvimento de normas comuns, melhores práticas e mecanismos de luta contra o 
tráfico,

- Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa sobre medidas de combate ao 
tráfico de seres humanos, adoptada pelo Comité de Ministros em 3 de Maio de 2005,

- Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

- Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e o parecer da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos (A6-0000/2005),

A. Considerando que o tráfico em causa envolve graves violações dos direitos fundamentais
da pessoa humana e práticas cruéis tais como coacção, uso da força, ameaças, rapto, 
violência, dolo e fraude,

B. Considerando que as mulheres e as crianças são particularmente vulneráveis a este 
fenómeno complexo, que é maioritariamente controlado por redes criminosas, correndo 
por isso um risco maior de serem vítimas de tráfico,

  
1 Boletim UE 6-2004.
2 JO L 34, 9.2.2000, pág. 1.
3 Nações Unidas, Declaração e Programa de Acção de Pequim. 

http://www.un.org/mulhereswatch/daw/beijing/platform/declar.htm
4 Programa de Haia adoptado pelo Conselho Europeu em Novembro de 2004.
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C. Considerando que o Plano de acção do Conselho e da Comissão sobre a melhor forma de 
aplicar as disposições do Tratado de Amesterdão1 relativas à criação de um espaço de 
liberdade, segurança e justiça (Plano de acção de Viena) apela a que se desenvolva um 
maior esforço no sentido de se estabelecer definições comuns e adoptar regras mínimas 
relativas aos elementos constitutivos das infracções penais e às sanções aplicáveis num 
número restrito de domínios como o tráfico de seres humanos, e em particular a 
exploração de mulheres e a exploração sexual de crianças, 

D. Considerando a necessidade de assegurar a prevenção do tráfico por meio não apenas de 
acções individuais de cada Estado-Membro, mas também de uma abordagem global 
integrada e multidisciplinar aos níveis comunitário e internacional,

E. Considerando que a ausência de uma definição comum do conceito de tráfico de
mulheres e crianças, e de orientações comuns aptas a garantir a comparabilidade dos 
dados, investigações e análises constitui um obstáculo de monta à prossecução de acções 
e políticas eficazes, 

F. Considerando que o tráfico de mulheres e crianças constitui um crime transnacional, o 
desenvolvimento de estratégias de prevenção eficazes requer:
- um enfoque no trinómio do mercado de tráfico, i.e. vítima, traficante e cliente;
- cooperação entre os países de origem, trânsito e destino;
- cooperação aos níveis da UE, regional e global;
- articulação das acções de organizações internacionais como as Nações Unidas, o

Conselho da Europa, a União Europeia, a Organização de Segurança e Cooperação 
Europeia e o G8,

1. Sublinha a importância do recurso a uma abordagem assente nos direitos humanos, à
integração da perspectiva de género e a uma abordagem que tenha em conta a 
especificidade da situação das crianças no desenvolvimento e execução das estratégias de 
prevenção;

2. Lastima a inexistência de uma política da UE específica para o combate ao tráfico, que é 
tratado, essencialmente, como uma competência do terceiro pilar; a falta de 
reconhecimento da relação entre o tráfico e a imigração, a protecção e o desenvolvimento 
social, e a ausência de uma política externa coerente em matéria de tráfico;

3. Sublinha a necessidade de se desenvolverem medidas específicas de luta contra o tráfico
no quadro da política de vizinhança da UE, com vista a futuros alargamentos da UE;

4. Salienta que a promoção da igualdade dos géneros em todas as políticas da UE e a 
aplicação de legislação nacional sobre igualdade de oportunidades são essenciais para 
contrariar os factores indutores do tráfico, tais como a pobreza, a exclusão social, o 
desemprego, a falta de instrução, a corrupção, a discriminação e a violência contra as 
mulheres;

  
1 JO C 191, 23.1.1999.
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5. Incita os Estados-Membros a empenharem-se de modo mais enérgico na integração da 
perspectiva de género e na promoção de uma abordagem que tenha em conta a 
especificidade da situação das crianças no âmbito dos programas comunitários de
cooperação para o desenvolvimento e de redução da pobreza, e insta organizações 
internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização 
Mundial de Comércio a atribuírem prioridade às questões da feminização da pobreza e da 
pobreza infantil;

6. Salienta a importância de se abordar a relação entre o tráfico e a imigração, e de se 
encararem os canais de migração legal como um mecanismo de prevenção do tráfico;

7. Incita os Estados-Membros a reverem a sua política em matéria de concessão de vistos
tendo em vista prevenir abusos e assegurar protecção contra a exploração;

8. Incita a Comissão a monitorizar a aplicação e a interpretação comum dos instrumentos de 
combate ao tráfico actualmente existentes e a promover a realização de um estudo sobre 
as medidas e acções legais de combate ao tráfico de mulheres e crianças existentes aos 
níveis comunitário e internacional;

9. Saúda a proposta constante da Convenção do Conselho da Europa sobre as medidas a 
adoptar contra o tráfico de seres humanos1 de criação do Observatório Europeu do
Tráfico de Seres Humanos e recomenda que a sua esfera de actuação seja alargada para 
passar a incluir a recolha de dados, a avaliação da situação, o intercâmbio de informação 
e a avaliação da correlação existente entre os objectivos de leis, políticas e intervenções 
anti-tráfico e o respectivo impacto real;

10. Insta os Estados-Membros a criar pontos focais nacionais ou a designar relatores 
nacionais para coligir, trocar e processar informação sobre o tráfico, e salienta a 
importância da recolha de dados com base no género e da comparabilidade dos dados, 
tendo em mente que é da máxima importância assegurar a confidencialidade da 
informação, atendendo às preocupações das ONG no que respeita à partilha de dados 
referentes às vítimas;

11. Incita os Estados-Membros a criarem e/ou reforçarem campanhas de sensibilização que 
visem educar os sectores mais vulneráveis da sociedade nos países de origem e alertar 
para o problema o público dos países de destino;

12. Incita a Comissão a instituir à escala comunitária um Dia de Luta contra o Tráfico dotado
de um logótipo internacional próprio, com o fim de promover a sensibilização da 
população em geral em relação ao fenómeno do tráfico de mulheres e crianças e aumentar 
a visibilidade da questão, interpelando o público por meio de uma mensagem única de 
grande impacto;

13. Destaca a necessidade de as autoridades competentes na matéria disporem de pessoal 
qualificado e com formação específica em matéria de prevenção do tráfico, ministrada 
por meio de programas de formação conjunta destinados a todas as partes envolvidas –

  
1 Adoptada pelo Comité de Ministros em 3 de Maio de 2005.
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polícia, agentes de segurança, assistentes sociais e outras –, que utilize instrumentos e 
competências que tenham em conta a questão dos géneros;

14. Incita os Estados-Membros a fazerem cumprir a lei e a reforçarem a condenação e a 
punição de traficantes, cúmplices e indivíduos que procurem serviços sexuais de 
menores, e a perseguirem criminalmente a ‘lavagem’ de receitas provenientes do tráfico;

15. Incita os Estados-Membros a promoverem o princípio da responsabilidade social das 
empresas e a criação de parcerias público-privadas que associem organizações da 
sociedade civil à aplicação de estratégias de prevenção;

16. Incita os Estados-Membros a, em ordem à prevenção de casos de vitimação reiterada,
desenvolverem e executarem programas de inclusão social e de reabilitação de mulheres 
e crianças vítimas de tráfico no seu passado;

17. Insta todos os Estados-Membros a adoptarem uma definição legal clara do conceito de 
tráfico de crianças baseada nas normas internacionalmente consagradas no Protocolo de 
Palermo1 e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, o que evitará
que o tráfico de crianças seja tratado como uma subcategoria de tráfico de seres humanos;

18. Destaca a necessidade urgente de se elaborar e executar um programa especial de 
prevenção assente nos direitos da criança, baseado na cooperação entre os países de 
origem, de trânsito e de destino; e chama a atenção para a ausência de uma política 
externa coerente da UE para os países terceiros donde é procedente o maior número de 
crianças vítimas de tráfico;

19. Acredita que as crianças devem ser chamadas a participar no programa referido e pede 
aos Estados-Membros que estabeleçam programas de educação para rapazes e raparigas 
em idade escolar que visem combater a discriminação e promover a igualdade entre os 
géneros;

20. Acentua a relevância do papel da Europol e incita a Comissão a, em cooperação com os 
Estados-Membros, reforçar os respectivos recursos financeiros e humanos, com vista a 
conferir-lhe maior eficiência na prevenção do tráfico;

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

  
1 De acordo com o Protocolo de Palermo, o tráfico de crianças é "o recrutamento, o transporte, a transferência, o 
alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de exploração tanto no interior como no exterior do país". 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Como afirmou o Secretário-Geral das Nações Unidas, Senhor Kofi Annan, o tráfico de 
pessoas, em particular de mulheres e crianças para fins de exploração sexual e outras 
modalidades de exploração, é "uma das mais clamorosas violações dos direitos humanos"1. 
Internacionalmente definido como o recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou 
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 exploração2 (exploração sexual, trabalho 
forçado, escravatura ou práticas similares, servidão ou remoção de órgãos), o tráfico de seres 
humanos está a crescer à escala mundial, impulsionado por um aumento do crime organizado 
e da respectiva rendibilidade (a abundância dos efectivos de vítimas potenciais entre os 
contingentes de emigrantes ilegais dá uma noção da rendibilidade do tráfico; de acordo com a 
Organização Internacional para as Migrações, cerca de 50% dos 175 milhões de imigrantes à 
escala mundial são mulheres). 

Segundo o relatório de 2005 sobre tráfico de pessoas divulgado pelo Serviço de Observação e 
Combate ao Tráfico de Pessoas, do Departamento de Estado dos EUA, "do total de 600.000 a
800.000 homens, mulheres e crianças que se estima sejam traficados através das fronteiras 
internacionais em cada ano, aproximadamente 80% são mulheres ou raparigas e uma 
percentagem que pode atingir os 50% são menores "3. Os dados indicam, igualmente, que a 
maioria das vítimas transnacionais são traficadas para fins de exploração sexual comercial.
Ultimamente, as redes de tráfico têm vindo a tornar-se progressivamente mais flexíveis, 
logrando adaptar-se à variabilidade das situações e recorrer a um sistema de rotação dos 
respectivos agentes pelas diferentes rotas possíveis. O seu carácter descentralizado permite-
lhes reagir rapidamente a acções de aplicação da lei e ou de eventuais concorrentes4. 

O desenvolvimento de estratégias de prevenção bem sucedidas deve ir de par com o ataque às 
principais causas do tráfico, tais como a feminização da pobreza e do desemprego, a atracção 
exercida pela diferença de qualidade de vida entre os países de destino e de origem, a 
violência contra as mulheres e as crianças, a discriminação contra as mulheres, a prossecução 
de políticas de imigração rigorosas nos países de destino, a instabilidade política nos países de 
origem, etc. É de suma importância introduzir e promover a integração da perspectiva de 
género e de uma abordagem que tenha em conta a especificidade da situação das crianças em 
todas as políticas da União Europeia, incluindo as estratégias de combate ao tráfico. 

Para o desenvolvimento de políticas sociais e económicas eficientes nos vários países, é
importante identificar os principais factores de vulnerabilidade das mulheres e crianças ao 
tráfico, que poderão ser específicos do país, cuja abordagem reclame um elevado grau de 
prioridade. Um estudo conduzido pela Organização Internacional para as Migrações na 

  
1 Da Declaração proferida em 12 de Dezembro de 2000, em Palermo, Itália. 
2 Report of the Experts Group on Trafficking in human beings (Comissão Europeia, DG Justiça, Liberdade e Segurança, 
2004)
3 Trafficking in Persons Report, (Departmento do Estado, Estados Unidos da América, 2005)
4 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings, (Organização Internacional para as 
Migrações, 2003, pág.61)
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Roménia revela que muitos factores, como o abandono precoce da escola, provir de um meio 
familiar com historial de maus-tratos, de famílias monoparentais ou de cidades de média 
dimensão, a pertença a minorias, o desconhecimento das condições de vida e de trabalho no 
estrangeiro, etc. podem efectivamente reflectir-se num aumento da vulnerabilidade das 
mulheres ao tráfico. Deve ser dedicada especial atenção às mulheres e crianças pertencentes a 
minorias e às mulheres e crianças das zonas rurais. A sua propensão acrescida a tornar-se 
vítimas de tráfico deve, por conseguinte, ser objecto de medidas especiais. A compreensão 
dos factores de vulnerabilidade pode tornar-se um instrumento eficaz de combate ao tráfico a 
partir do terreno e de organização de esforços de prevenção. O conhecimento das vítimas 
potenciais auxilia os órgãos encarregados de fazer aplicar a lei na tarefa de identificar os 
perfis dos traficantes1. 

O tráfico é um problema humanitário que requer cooperação global, regional e local. O 
desenvolvimento de estratégias preventivas deve basear-se na cooperação entre organizações 
da sociedade civil e os serviços encarregados de fazer aplicar a lei. Uma das primeiras 
medidas a tomar para o desenvolvimento da cooperação a nível comunitário é a introdução de 
uma abordagem integrada e harmonizada da recolha de dados relativos ao tráfico. Obter dados 
fidedignos e comparáveis é um requisito prévio para o desenvolvimento de estratégias de 
prevenção bem sucedidas. O relatório chama a atenção para a importância de estabelecer 
pontos focais ou relatores nacionais e/ou regionais em cada Estado-Membro ou país candidato 
à adesão com vista a facilitar e sincronizar o processo de recolha de dados. Acentua 
igualmente a importância da recolha de dados sobre os menores vítimas de tráfico e postula 
que estes últimos deveriam ser tratados numa categoria distinta. 

Além disso, para serem eficientes, as estratégias de prevenção têm de visar os três vértices do 
triângulo do tráfico: os lados da oferta e da procura e os traficantes. No tocante ao lado da 
oferta ou das potenciais vítimas do tráfico, as medidas preventivas devem dirigir-se em 
primeiro lugar aos grupos mais vulneráveis ao fenómeno, melhorando e alargando as suas 
oportunidades em matéria de educação e emprego, combatendo os fenómenos de feminização 
da pobreza, discriminação e desigualdade. No plano das acções práticas, e para conferir
grande visibilidade ao problema, devem ser promovidas campanhas de sensibilização com a 
inserção de um logótipo comum a nível comunitário, que informem acerca dos perigos do 
tráfico, modos de recrutamento, linhas de auxílio, etc. O fenómeno do tráfico acarreta graves 
consequências para a saúde das mulheres e crianças. O rol das respectivas consequências em 
matéria de saúde incide sobre a saúde física, a saúde sexual e reprodutiva, a saúde mental, o 
abuso de substâncias, o bem-estar social, etc. As estratégias de prevenção do tráfico devem 
incluir estratégias de promoção da saúde pública de informação sobre saúde reprodutiva e 
sexual, doenças infecciosas, saúde mental e riscos de saúde associados à emigração, incluindo 
os direitos à prestação de cuidados de saúde previstos na lei de terceiros países.2 No que 
respeita aos traficantes, os órgãos de aplicação da lei tem de perseguir e punir severamente os 
traficantes, combater a corrupção e envidar esforços no sentido de identificar as rotas de 
tráfico, que são mutáveis, utilizando a definição comum do conceito de tráfico de seres 
humanos internacionalmente estabelecida. O respectivo pessoal deve ser submetido a 
formação especial que o habilite a identificar melhor as vítimas de tráfico, encorajando desse

  
1 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings, (International Organization for 
Migration, 2003)
2 The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European study, (London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, 2003)
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modo estas últimas a recorrerem às instituições adequadas. Igualmente relevante é uma
melhor compreensão dos fluxos e das tendências do tráfico, conducente a uma melhor 
compreensão da magnitude e da natureza do problema, susceptível de permitir o 
desenvolvimento de respostas eficientes no plano das políticas prosseguidas. A abordagem do 
problema pelo lado da procura requer o desenvolvimento de campanhas de sensibilização nos 
países de destino, em ordem a suscitar a discussão pública do mesmo. Para além disso, devem 
ser perseguidas criminalmente as pessoas que procuram serviços sexuais de menores, bem 
como os cúmplices indirectos (sob a fachada de agências de modelos, estabelecimentos de 
massagens, etc.) que cooperam com os traficantes. A Imunidade Diplomática deve ser 
suspensa em caso de envolvimento em tráfico de seres humanos ou de abuso de autoridade. 
Os Estados-Membros deveriam ainda rever as suas políticas em matéria de vistos, com vista a 
prevenir e reduzir a incidência de casos de abuso e assegurar protecção contra a exploração. 

É inegável que o tráfico para fins de exploração sexual está directamente ligado à prostituição. 
De país para país, as políticas governamentais relativamente à prostituição variam, do 
abolicionismo e neo-abolicionismo ao proibicionismo e à regulamentação da actividade; e um 
novo estudo sobre Legislação nacional em matéria de prostituição e tráfico de mulheres e 
crianças1, dando embora conta de uma aparente tendência dos modelos neo-abolicionistas e de 
regulamentação para levar a um aumento do tráfico comparativamente ao modelo 
proibicionista, sugere que uma avaliação definitiva do impacto dos modelos legislativos em 
matéria de prostituição vigentes na União Europeia sobre o número de vítimas do fenómeno 
deverá basear-se em estatísticas mais fiáveis e comparáveis e, bem assim, num espectro mais 
amplo de dados referentes a outros factores.

Para terminar, não há uma solução simples para a questão do tráfico de seres humanos. 
Trata-se de um problema à escala global cuja resolução exige uma parceria igualmente global. 
Tomando os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio como guia, a eliminação das causas 
profundas do tráfico não se esgota nas tarefas de erradicar a pobreza, criar condições em 
matéria de educação e emprego, resolver problemas de saúde ou assegurar a sustentabilidade 
ambiental; tais metas só podem ser atingidas actuando na frente da igualdade entre os géneros 
e da capacitação das mulheres. É essencial compreender a importância da promoção da 
igualdade dos géneros em todas as políticas internacionais, nacionais e locais que visam 
prevenir e combater o fenómeno do tráfico.  

  
1 Study on National Legislation on Prostitution and Trafficking in Women and Children, (Transcrime, 2005)


