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TRÁFICO DE SERES HUMANOS:  

PERCEÇÕES SOCIAIS, PERCURSOS DE VITIMAÇÃO E DE SOBREVIVÊNCIA 

 

RESUMO 
 

 

À semelhança do que tem sucedido com outros fenómenos criminais, o tráfico de pessoas tem 

vindo a ser, sobretudo desde meados dos anos 90, alvo de um reconhecimento público crescente em 

Portugal, quer por parte do poder político, quer pelo sistema de justiça e da sociedade em geral.  

Justificada pela relativa novidade do debate sociopolítico no país e pela sua natureza oculta, a 

incipiência da investigação empírica sobre o tráfico de seres humanos constituiu-se precisamente como 

um dos fundamentos centrais do presente trabalho. Visou-se, portanto, através de uma análise extensa 

da literatura e do desenvolvimento de quatro estudos empíricos de caráter exploratório, aprofundar o 

conhecimento teórico sobre o fenómeno, assim como conhecer e refletir sobre os discursos sociais 

dominantes sobre o tráfico e sobre as experiências, perceções e significados dos seus atores. 

Trata-se de um fenómeno complexo, com profundas raízes históricas mas que tem registado 

progressivas mutações ao longo do tempo, dificultando, assim, o conhecimento da sua real dimensão e 

configurações. De facto, a realidade do mercado laboral parece estar a provocar alterações nos fluxos 

do tráfico de pessoas em Portugal, estando agora a registar-se um maior volume de casos de homens 

portugueses traficados para fins de exploração laboral noutros países da Europa, ao contrário de anos 

anteriores, em que as vítimas eram sobretudo mulheres estrangeiras traficadas para fins de exploração 

sexual. Paralelamente, o tráfico apresenta, por norma, uma causalidade múltipla e estabelece relações 

estreitas com outros fenómenos sociais e ilícitos criminais, tais como a prostituição e o lenocínio, a 

imigração ilegal e o smuggling, dificultando ainda mais a sua identificação, a intervenção junto das 

vítimas e uma ação mais eficaz do aparelho de justiça.  

Por sua vez, os estudos empíricos conduzidos fornecem também alguns indicadores de interesse 

sobre as múltiplas realidades do tráfico de seres humanos. Em primeiro lugar, a investigação realizada 

sobre a sua construção mediática na imprensa escrita, desenvolvida com base na análise de conteúdo 

de notícias publicadas por dois jornais nacionais, permitiu perceber que, apesar da maior exposição, a 

valorização do tema não tem sido suficientemente forte ao ponto de justificar uma publicação assídua e 

com maior destaque nos jornais. De resto, o discurso mediático sobre o tráfico, especialmente daquele 

que se destina à exploração sexual de mulheres, assenta, muitas vezes, em conceções estereotipadas 

em relação à própria configuração do crime, projetado como intrinsecamente organizado, bem como 
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em relação ao género, à nacionalidade e ao comportamento das vítimas, alimentando preconceitos e a 

sua estigmatização. É também construído essencialmente a partir das posições das instituições com 

maior poder social, designadamente das que exercem o controlo da lei e da ordem, relegando para um 

papel secundário os discursos e perspetivas dos seus principais agentes (vítimas, traficantes e clientes). 

Em segundo lugar, o estudo relativo ao conhecimento e às perceções públicas sobre o tráfico de 

seres humanos, conduzido através da aplicação de questionários a dois grupos da população, permitiu 

concluir que o conhecimento sobre o fenómeno é relativamente baixo e influenciado por um conjunto 

de ideias pré-concebidas, sobretudo em relação às características do próprio crime e das vítimas. Além 

disso, reiterou a confusão entre prostituição e tráfico, sendo que a gravidade percebida das situações 

de tráfico parece diferir, essencialmente, em função da presença ou ausência de um consentimento 

prévio para o envolvimento no mercado sexual.  

Em terceiro lugar, o estudo conduzido sobre as perceções de atores institucionais sobre o tráfico 

e os seus agentes, bem como sobre os serviços de apoio às vítimas e a atuação do sistema de justiça, 

trouxe a lume várias inovações, mas também limitações, na abordagem ao problema em Portugal. De 

facto, para além do aperfeiçoamento legislativo, o alargamento e especificação das respostas de apoio 

às vítimas constituíram-se como medidas com um impacto extremamente positivo neste domínio. No 

entanto, foram amplamente destacados problemas ao nível da identificação das vítimas e, sobretudo, 

da repressão do crime, tendo, inclusivamente, sido convocada para a discussão a presença de situações 

de corrupção no sistema de justiça. Em paralelo, foram reiterados problemas de natureza conceptual, 

fundamentados sobretudo na discussão das questões do consentimento e da vulnerabilidade.  

O estudo desenvolvido com vítimas sinalizadas por tráfico, sobre as suas experiências, perceções 

e significados, permitiu confirmar vários indicadores sobre as dinâmicas do crime, bem como conferir, 

a partir das suas histórias particulares, mutações recentes, designadamente a vitimação de cidadãs 

nacionais traficadas dentro da Europa para fins de exploração laboral e a presença de fatores de 

vulnerabilidade e estratégias de angariação parcialmente distintos(as) daqueles(as) que têm sido mais 

enunciados(as). Efetivamente, a partir dos resultados obtidos levanta-se a hipótese de o agravamento 

generalizado das condições de vida que se tem registado nos últimos anos estar a alterar de forma 

substancial o perfil das vítimas e os processos de angariação e exploração. Finalmente, a consideração 

do impacto físico e psicossocial do tráfico alerta para a necessidade de assegurar respostas imediatas, 

personalizadas e multidimensionais, onde a intervenção psicoterapêutica assume particular relevo. 

 

Palavras-chave: Tráfico de seres humanos, exploração sexual, exploração laboral, perceções sociais, 

discursos sociais.  
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TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS:  

SOCIAL PERCEPTIONS, PATTERNS OF VICTIMIZATION AND SURVIVAL 

 

ABSTRACT 
 

 

Similarly to what has happened with other criminal phenomena, trafficking in human beings 

has known a growing public recognition in Portugal, especially since the mid-90s, both by the political 

body and the justice system, as well as by the general society.  

Justified by the relative novelty of socio-political debate in the country and its hidden nature, the 

lack of empirical research on human trafficking underlies precisely one of the core foundations of this 

work. Therefore, the major purpose was to, through an extensive analysis of the literature in the field 

and the development of four exploratory empirical studies, deepen theoretical knowledge about the 

phenomenon, as well as to meet and reflect on the dominant social discourses on trafficking and on the 

experiences, perceptions and meanings of its actors. 

Human trafficking is a complex phenomenon, with deep historical roots; however, it has also 

registered multiple changes over time, hence making it more difficult to know its real dimension and 

manifestations. In fact, the reality of the labour market seems to be causing changes in the patterns of 

human trafficking in Portugal, now registering a greater volume of cases of national male citizens 

trafficked for labour exploitation in other European countries, unlike previous years, when victims were 

mainly foreign women trafficked for the purpose of sexual exploitation. In parallel, trafficking is normally 

caused by multiple factors and establishes close relationships with other social phenomena and 

criminal offenses, such as prostitution and pimping, illegal immigration and smuggling. This situation 

often makes victim’s identification even more difficult and reduces the effectiveness of the victims’ 

intervention process and the justice system action regarding the criminals.  

All empirical studies conducted also provide some indicators of interest on the multiple realities 

of human trafficking. Firstly, research conducted about human trafficking construction in the print 

media, based on content analysis of the news published by two national newspapers, allowed to realize 

that, despite greater exposure, the subject has not been sufficiently valued to warrant a continuous and 

most prominently publication in newspapers. Moreover, the media discourse on trafficking, especially 

for sexual exploitation of women, is often based on stereotyped conceptions in relation to configuration 

of the crime itself, designed as intrinsically organized, as well as in relation to gender, nationality and 

victims’ behaviour, fostering prejudices and their stigmatization. It is also built essentially from the 
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perspectives of the institutions with greater social power, especially of those who hold control of law and 

order, relegating the discourses and perspectives of their key players (victims, traffickers and clients) to 

a secondary role. 

Secondly, the study on public knowledge and social perceptions on trafficking in human beings, 

based on questionnaires with two different groups of the population, allowed to conclude that the level 

of knowledge about the phenomenon is relatively low and influenced by a set of preconceived ideas, 

particularly in relation to the characteristics of the crime itself and the victims. It also reiterated the long-

lasting confusion between human trafficking and prostitution; furthermore, the perceived seriousness of 

trafficking situations seems to differ depending on the presence or absence of consent prior to the 

involvement in the sex trade. 

Thirdly, the study conducted about the perceptions of institutional actors on trafficking and its 

agents, as well as about support services for victims and the performance of the justice system, brought 

to light a number of innovations, as well as limitations, in the approach to the problem in Portugal. In 

fact, beyond law improvement, the enlargement and specification of responses to assist trafficking 

victims constituted as initiatives with an extremely positive impact in this domain. However, there were 

widely highlighted problems regarding the identification of victims and especially the repression of 

crime, having even been convened to the discussion the presence of corruption in the justice system. 

Moreover, conceptual problems were pointed once again, essentially based in the discussion around 

the issues of consent and vulnerability.  

Finally, the study developed with signposted trafficking victims, regarding their experiences, 

perceptions and meanings, allowed to confirm several indicators relating to the dynamics of crime set 

out in previous studies, as well as to check, from their idiosyncratic stories, recent mutations on the 

phenomenon, namely the victimization of national female citizens trafficked within Europe for labour 

exploitation and the presence of vulnerability factors and recruitment strategies partially distinct from 

those usually indicated. In fact, from the results of the study it is possible to hypothesize that the 

generalized deterioration of living conditions that has occurred in recent years can substantially alter the 

profile of the victims and the recruitment and exploitation processes in the near future. To conclude, the 

consideration of the physical and psychosocial impact on trafficking victims justifies the need to ensure 

immediate, personalized and multidimensional responses, where psychotherapeutic intervention seems 

particularly important. 

 

Keywords: Trafficking in human beings, sexual exploitation, labour exploitation, social perceptions, 

social discourses.  



viii 

ÍNDICE 

 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................................... III 

RESUMO .................................................................................................................................................... IV 

ABSTRACT ................................................................................................................................................. VI 

ÍNDICE .................................................................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................. XIII 

ÍNDICE DE TABELAS ................................................................................................................................. XIII 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS ............................................................................................................ XV 

 

INTRODUÇÃO............................................................................................................................................. 1 

1. Enquadramento do projeto de investigação ............................................................................................. 1 

2. Organização do projeto de investigação e da tese .................................................................................... 2 

3. Objetivos do projeto de investigação ........................................................................................................ 4 

 

PARTE I - DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO TEÓRICO DO TRÁFICO DE SERES HUMANOS .. 6 

 

Capítulo I - Sobre o entendimento do tráfico de seres humanos e das suas manifestações ............................... 7 

1. Enquadramento histórico-político e conceptual do tráfico de seres humanos ............................................ 7 

1.1. Instrumentos de Direito comunitário e internacional ........................................................................... 9 

1.2. Dificuldades conceptuais: Da expressão política ao texto da lei ......................................................... 13 

2. Indicadores estatísticos e geografia do tráfico de seres humanos ........................................................... 20 

2.1. Dimensão e análise de fluxos à escala internacional ........................................................................ 20 

2.2. Panorama nacional: Dimensão e parâmetros de identificação e monitorização ................................. 24 

2.3. Consensos e obstáculos face à medição do fenómeno ..................................................................... 30 

3. Contributos da produção empírica para a compreensão da realidade nacional ....................................... 32 

4. As vagas e as rotas do tráfico: Portugal nas rotas mundiais ................................................................... 44 

 

Capítulo II - Conceptualização teórica do tráfico de seres humanos ............................................................... 48 

1. Abordagens feministas: O tráfico de mulheres construído a partir do género .......................................... 48 

1.1. Conceptualização das vítimas, da vitimação e da sobrevivência ........................................................ 55 

1.2. Interseccionalidade e tráfico de seres humanos ............................................................................... 56 

1.3. A feminização da migração: Implicações para o tráfico de seres humanos ....................................... 58 

2. Migração e tráfico: Considerações macrossociais, criminalidade organizada e conceções teóricas ......... 60 

2.1. Migração, globalização e desenvolvimento ....................................................................................... 60 



 

ix 

2.2. Teorias assentes nas migrações ...................................................................................................... 62 

2.3. Migração e economia ilícita: O papel da criminalidade organizada na imigração ilegal e no tráfico de 

seres humanos ...................................................................................................................................... 63 

2.4. Tráfico de seres humanos versus auxílio à imigração ilegal .............................................................. 64 

3. Abordagem da criminologia cultural ...................................................................................................... 67 

4. O discurso internacional dos direitos humanos: A retórica do universalismo e a emergência do pânico 

moral ......................................................................................................................................................... 68 

 

Capítulo III - Fatores de vulnerabilidade, dinâmicas e impacto da vitimação ................................................... 71 

1. Fatores subjacentes ao tráfico e condições de vulnerabilidade ............................................................... 71 

2. Dinâmicas e fases do tráfico de seres humanos .................................................................................... 77 

3. Experiência e impacto do tráfico de seres humanos .............................................................................. 80 

3.1. Vulnerabilidade e vitimação prévia ................................................................................................... 81 

3.2. Consequências físicas, psicológicas e no funcionamento interpessoal .............................................. 83 

3.2.1. Consequências físicas e na saúde sexual e reprodutiva ............................................................. 83 

3.2.2. Consequências na saúde mental, na resposta emocional e no funcionamento cognitivo ............. 87 

3.2.3. Efeitos no comportamento e no funcionamento interpessoal ..................................................... 90 

3.3. Fatores inerentes ao emprisionamento psicológico das vítimas ........................................................ 94 

3.4. Sobrevivência, adaptação à escravidão e estratégias de coping ........................................................ 95 

3.5. Implicações para a intervenção ....................................................................................................... 97 

 

Capítulo IV - Agir sobre o tráfico de seres humanos: Modelos multidimensionais e práticas ............................. 98 

1. Prevenção ............................................................................................................................................ 99 

2. Identificação, proteção e assistência às vítimas ................................................................................... 100 

2.1. Identificação: Mecanismos e dificuldades ...................................................................................... 100 

2.2. Proteção e assistência às vítimas: Medidas específicas .................................................................. 101 

2.2.1. Intervenção psicológica com vítimas de tráfico: O modelo de intervenção em crise .................. 103 

3. Investigação policial e repressão do crime ........................................................................................... 107 

 

Capítulo V - Perceções sociais e mediatização do tráfico de seres humanos ................................................ 110 

1. Conhecimento e perceções públicas sobre o tráfico de seres humanos ............................................... 111 

2. A construção mediática do tráfico de seres humanos .......................................................................... 114 

2.1. A representação do crime nos media: Paradigmas e modelos de análise ........................................ 114 

2.2. A construção de um discurso e a representação do tráfico nos media ............................................ 115 

 



x 

PARTE II - PERCEÇÕES SOCIAIS SOBRE O TRÁFICO DE SERES HUMANOS: ESTUDOS EMPÍRICOS .............. 118 

Notas sobre a metodologia, paradigmas de investigação e ética ..................................................................... 119 

 

Capítulo VI: Estudo 1 - A construção mediática do tráfico de seres humanos na imprensa escrita portuguesa 122 

1. Objetivos e questões de investigação .................................................................................................. 122 

2. Método ............................................................................................................................................... 123 

2.1. Amostra e processo de amostragem .............................................................................................. 123 

2.2. Tratamento, análise e validação dos dados .................................................................................... 123 

3. Resultados ......................................................................................................................................... 124 

3.1. Características centrais do tráfico de seres humanos ..................................................................... 124 

3.1.1. Caracterização e dinâmicas do crime ...................................................................................... 124 

3.1.2. Sociedade, política criminal e ação dos sistemas de controlo policial e penal ........................... 127 

3.2. Atores mobilizados e significação discursiva .................................................................................. 129 

3.2.1. Caracterização e discursos das vítimas ................................................................................... 129 

3.2.2. Caracterização e discursos dos traficantes/exploradores ......................................................... 130 

3.2.3. Caracterização e discursos dos clientes .................................................................................. 131 

3.2.4. A voz do poder político e da sociedade civil ............................................................................. 132 

3.2.5. O sistema de justiça criminal e o discurso dominante sobre o tráfico ....................................... 133 

3.3. Diferenças na forma e conteúdos discursivos sobre o tráfico consoante a fonte de publicação ........ 133 

3.3.1. Aspetos formais ...................................................................................................................... 134 

3.3.2. Aspetos de conteúdo e linguísticos .......................................................................................... 135 

4. Discussão e conclusões ...................................................................................................................... 138 

 

Capítulo VII: Estudo 2 - Conhecimento e perceções sociais sobre o tráfico e a exploração sexual de mulheres 142 

1. Objetivos e questões de investigação .................................................................................................. 142 

2. Método ............................................................................................................................................... 144 

2.1. Participantes ................................................................................................................................. 144 

2.2. Instrumento e procedimentos de recolha de dados ........................................................................ 145 

2.3. Tratamento e análise dos dados .................................................................................................... 147 

3. Resultados ......................................................................................................................................... 148 

3.1. Conhecimento sobre o tráfico ........................................................................................................ 148 

3.1.1. Análise descritiva .................................................................................................................... 148 

3.1.2. Análise de relações com variáveis sociodemográficas .............................................................. 149 

3.2. Perceções sobre o tráfico: Análise descritiva .................................................................................. 153 

3.2.1. Perceções sobre a presença versus ausência de tráfico ........................................................... 153 



 

xi 

3.2.2. Perceções face à legitimidade de acesso a serviços de apoio por parte das vítimas.................. 156 

3.2.3. Perceções face à gravidade do tráfico ..................................................................................... 159 

4. Discussão e conclusões ...................................................................................................................... 161 

 

Capítulo VIII: Estudo 3 - Perceções dos atores institucionais sobre o tráfico de seres humanos ..................... 170 

1. Objetivos e questões de investigação .................................................................................................. 170 

2. Método ............................................................................................................................................... 170 

2.1. Participantes ................................................................................................................................. 170 

2.2. Instrumento e procedimentos de recolha de dados ........................................................................ 171 

2.3. Tratamento, análise e validação dos dados .................................................................................... 171 

3. Resultados ......................................................................................................................................... 172 

3.1. Perceções sobre o entendimento do fenómeno e a experiência de vitimação .................................. 172 

3.2. Perceções sobre os agentes do tráfico e as dinâmicas da exploração ............................................. 176 

3.2.1. Vítimas: Caracterização, vulnerabilidade, impacto da vitimação e resiliência ............................ 176 

3.2.2. Redes de tráfico e traficantes: Caracterização e modus operandi ............................................. 184 

3.2.3. Clientes: Os eternos anónimos ................................................................................................ 193 

3.3. Investigação criminal e suporte às vítimas de tráfico: Cooperação ou conflito? ................................ 196 

3.3.1. Identificação e sinalização das vítimas .................................................................................... 196 

3.3.2. Assistência e suporte às vítimas .............................................................................................. 199 

3.3.3. Investigação criminal e repressão do crime ............................................................................. 204 

3.4. Características das equipas, articulação e rede de parcerias .......................................................... 206 

3.5. Avaliação da intervenção: Potencialidades, limitações e recomendações de ação ........................... 209 

4. Discussão e conclusões ...................................................................................................................... 229 

 

Capítulo IX: Estudo 4 - Percursos de vitimação e de sobrevivência: Perceções das vítimas sobre a experiência do 

tráfico e o processo de apoio ................................................................................................................... 243 

1. Objetivos e questões de investigação .................................................................................................. 244 

2. Método ............................................................................................................................................... 244 

2.1. Participantes ................................................................................................................................. 244 

2.2. Instrumento e procedimentos de recolha dos dados ...................................................................... 246 

2.3. Tratamento, análise e validação dos dados .................................................................................... 247 

3. Resultados ......................................................................................................................................... 247 

3.1. Fatores de vulnerabilidade e a decisão de emigrar ......................................................................... 247 

3.2. Configurações das experiências de tráfico: Agentes, dinâmicas e contextos da exploração .............. 248 

3.3. Impacto da experiência ................................................................................................................. 258 



xii 

3.4. Estratégias de coping e manifestações de resistência..................................................................... 261 

3.5. Libertação da exploração e perceções sobre as estruturas, processos e serviços de apoio .............. 262 

4. Discussão e conclusões ...................................................................................................................... 264 

 

CONCLUSÃO .......................................................................................................................................... 272 

Limitações do projeto e recomendações para a investigação e para a prevenção, a intervenção e a repressão 

do tráfico de seres humanos ..................................................................................................................... 275 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................................. 279 

 

ANEXOS ................................................................................................................................................ 301 

Anexo A – Notícias recolhidas sobre o tráfico de seres humanos nos jornais diários Correio da Manhã e 

Público durante o ano de 2008  ................................................................................................................ 302 

Anexo B – Notícias recolhidas sobre assuntos com conexões ao tráfico de seres humanos nos jornais diários 

Correio da Manhã e Público durante o ano de 2008 .................................................................................. 305 

Anexo C – Questionário utilizado para análise do conhecimento e perceções públicas sobre o tráfico de seres 

humanos .................................................................................................................................................. 307 

Anexo D – Entrevistas conduzidas com atores institucionais ...................................................................... 321 

Anexo E – Guião da entrevista a atores institucionais ................................................................................. 322 

Anexo F – Guião da entrevista a vítimas de tráfico de seres humanos ........................................................ 324 

 

 



xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.  Modelo de monitorização do tráfico de seres humanos ............................................................... 18 

Figura 2.  Posicionamento de Portugal de 2001 a 2012, segundo o U.S. Department of State TIP Report ... 22 

Figura 3.  Número de crimes de tráfico de pessoas registados pela DGPJ entre 2004 a 2009, segundo o 

Relatório do Sistema Integrado de Informação e Conhecimento de 2010 .................................... 28 

Figura 4.  Mapa com a distribuição do número total de casos sinalizados em 2008/2009 e confirmados em 

2008, por municípios, de acordo com os registos obtidos através do GUR .................................. 46 

Figura 5.  Georeferenciação do número total de registos confirmados em 2010, por município e por estado 

de classificação ......................................................................................................................... 47 

Figura 6.  Frequência e evolução da publicação durante o ano de 2008, por meses e segundo a fonte ..... 134 

Figura 7.  Representação da interseção das variáveis de conflito nas descrições incluídas no questionário 144 

 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1.  Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Polícia Judiciária (PJ), de julho de 2007 

a novembro de 2008, quanto a procedimentos de investigação criminal e proteção das vítimas .. 24 

Tabela 2.  Número total de casos sinalizados e confirmados pela DGAI e pelo OTSH entre 2008 e 2011..... 25 

Tabela 3.  Caracterização dos registos relativos às vítimas sinalizadas e confirmadas pelo OTSH de 2008 a 

2011, por sexo, idade e finalidade(s) da exploração.................................................................... 26 

Tabela 4.  Dados do OTSH relativos ao número de encaminhamentos e acolhimentos de vítimas pelo CAP e 

de autorizações de residência concedidas entre 2008 e 2011 .................................................... 27 

Tabela 5.  Número e percentagem de condenações e de processos-crime na fase de julgamento, findos nos 

tribunais judiciais de 1ª instância, entre 2007 e 2009, segundo o OTSH .................................... 29 

Tabela 6.  Tipologia e número de crimes registados pela APAV de 2005 a 2011 ......................................... 30 

Tabela 7.  Estudos empíricos efetuados em Portugal que fornecem indicadores sobre a problemática do 

tráfico de mulheres para fins de exploração sexual ..................................................................... 33 

Tabela 8.  Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de seres humanos em 

geral .......................................................................................................................................... 36 

Tabela 9.  Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de pessoas para fins de 

exploração laboral ...................................................................................................................... 37 

Tabela 10.  Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de mulheres para fins de 

exploração sexual ...................................................................................................................... 39 

Tabela 11.  Perspetivas feministas sobre a prostituição, segundo Bromberg (1998) ...................................... 52 



xiv 

Tabela 12.  Síntese das diferenças entre a prostituição e o tráfico de seres humanos .................................... 54 

Tabela 13.  Síntese das diferenças entre o auxílio à imigração ilegal e o tráfico de seres humanos ................ 66 

Tabela 14.  Síntese dos sintomas decorrentes da vitimação por tráfico ......................................................... 93 

Tabela 15.  Frequências e percentagens de respostas para cada afirmação da primeira parte do questionário, 

de acordo com as três categorias de resposta .......................................................................... 148 

Tabela 16.  Associação entre sexo e habilitações literárias e o conhecimento sobre o tráfico ....................... 150 

Tabela 17.  Associação entre o nível socioeconómico e o conhecimento sobre o tráfico ............................... 152 

Tabela 18.  Frequências e percentagens de respostas relativamente a cada uma das descrições apresentadas 

como sendo representativa de uma situação de tráfico, por ordem decrescente face à perceção 

desta presença ........................................................................................................................ 154 

Tabela 19.  Frequências e percentagens de respostas relativamente ao nível de concordância face ao acesso a 

serviços de apoio por parte das vítimas, por ordem decrescente de concordância ..................... 156 

Tabela 20.  Percentagens de resposta dos participantes em relação aos diferentes tipos de apoio em função 

da presença ou ausência de situação de tráfico, por ordem decrescente................................... 158 

Tabela 21.  Frequências e percentagens médias de resposta dos participantes no cruzamento das variáveis 

presença de ameaças versus presença de violência física com a presença de apoio psicológico e 

médico e da presença versus ausência de rendimentos económicos com a presença de apoio 

laboral e económico ................................................................................................................. 158 

Tabela 22.  Frequências e percentagens de respostas relativamente à gravidade atribuída em relação a cada 

descrição apresentada, por ordem decrescente ........................................................................ 159 

 

 

 



xv 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ACIDI  Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. 

ACIME  Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas 

AIC    Australian Institute of Criminology (Instituto de Criminologia Australiano) 

APAV    Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

APF    Associação para o Planeamento da Família 

ASTRA    Anti-Trafficking Action (ASTRA – Ação Anti-Tráfico) 

CAP    Centro de Acolhimento e Proteção 

CAT   Christian Action and Networking Against Trafficking in Women (Rede Cristã de Ação Contra o 

Tráfico de Mulheres) 

CATW   Coalition Against Trafficking in Women (Coligação Contra o Tráfico de Mulheres) 

CIDM    Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres 

CIG    Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

COYOTE   Call Off Your Old Tired Ethics 

DGAI    Direção-Geral da Administração Interna 

DGPJ  Direção-Geral da Política de Justiça 

DST    Doença(s) Sexualmente Transmissíveis 

EC    European Commission (Comissão Europeia) 

FBI    Federal Bureau of Investigation (Departamento Federal de Investigação) 

GAATW   Global Alliance Against Trafficking in Women (Aliança Global Contra o Tráfico de Mulheres) 

GRETA Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (Grupo de Peritos sobre o 

Tráfico de Seres Humanos) 

GS    Guião de Sinalização 

GUR    Guia Único de Registo 

HRW    Human Rights Watch (Observatório dos Direitos Humanos) 

ICMPD   International Centre for Migration Policy Development (Centro Internacional para o 

Desenvolvimento de Política de Migração) 

ILO/OIT   International Labour Organization / Organização Internacional do Trabalho 

IOM/OIM International Organization for Migration / Organização Internacional para as Migrações 

LSI    La Strada International (La Strada Internacional) 

MAI    Ministério da Administração Interna 

MJ  Ministério da Justiça 

NWSP    Network of Sex Work Projects (Rede de Projetos sobre Trabalho Sexual) 

OG    Organização Governamental 



xvi 

OIG    Organização Intergovernamental 

ONG    Organização Não Governamental 

ONU    Organização das Nações Unidas 

OPC    Órgão(s) de Polícia Criminal 

OSCE   Organization for Security and Co-operation in Europe (Organização para a Segurança e 

Cooperação na Europa) 

OTSH    Observatório do Tráfico de Seres Humanos 

PCM    Presidência do Conselho de Ministros 

PJ    Polícia Judiciária 

PNCTSH  Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos 

PTSD    Post-Traumatic Stress Disorder (Perturbação de Stress Pós-Traumático) 

SEF    Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

TCTI   The Counseling Team International (Equipa de Aconselhamento Internacional) 

TSH    Tráfico de Seres Humanos 

UMAR União de Mulheres Alternativa e Resposta 

UN.GIFT   United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (Iniciativa Global contra o Tráfico de 

Seres Humanos das Nações Unidas) 

UNODC   United Nations Office on Drugs and Crime (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime) 

USGAO   United States Government Accountability Office (Gabinete de Responsabilidade do Governo dos 

Estados Unidos) 

VIH    Vírus da Imunodeficiência Humana 

WHO    World Health Organization (Organização Mundial de Saúde) 

 

 



 

1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Hoje, a proeminência do tráfico de pessoas mostra-nos que a abolição da escravatura nos diversos países 

não veio pôr fim ao flagelo do tráfico humano, nem ao lugar que ele ocupa nas rotas económicas e 

migratórias da modernidade. 

Santos, Gomes, Duarte, & Baganha, 2008 (p. 23) 

 

 

A transação de pessoas numa lógica mercantil não é um fenómeno característico dos tempos 

modernos. Todavia, com a evolução civilizacional, o advento da modernização e da era dos direitos 

humanos, o combate a esta, bem como a outras práticas violentas, foi conquistando algumas vitórias, 

fazendo com que algumas delas tenham desaparecido, decaído ou tenham sido remetidas para a 

clandestinidade, afastando da atenção pública um conjunto de problemas de que o tráfico de seres 

humanos1 é expressão e que, à luz do entendimento atual de diversos autores, governos, organizações 

regionais, nacionais e internacionais (e.g., Anti-Slavery International, 2003; Comissão para a Cidadania 

e Igualdade de Género [CIG], 2008b; Council of Europe, 2007; International Labour Organization [ILO], 

2008a, 2008b, 2008c; Kempadoo, 2005; La Strada International [LSI], 2008; Malarek, 2004; Monzini, 

2005; Peixoto et al., 2005; Santos et al., 2008; Schauer & Wheaton, 2006), consubstanciam uma das 

mais gravosas violações dos direitos humanos à escala global, interferindo fortemente com o sentido 

de dignidade e integridade das suas vítimas. 

 

1. Enquadramento do projeto de investigação 

Para além de o tráfico de seres humanos se ter vindo a constituir, sobretudo na última década, 

como um problema que exige uma particular atenção por parte dos agentes políticos, judiciários e das 

sociedades em geral, a motivação para desenvolver um projeto de investigação neste domínio foi, em 

larga medida, impulsionada por um interesse pessoal pelos fenómenos da criminalidade e vitimação. 

Neste sentido, e atendendo a que o conhecimento científico nacional sobre o problema ainda é muito 

incipiente, foi delineado um plano de investigação que se antevia, simultaneamente, difícil e estimulante.  

                                                        
1
 Para efeitos de simplificação e diversificação da escrita, ao longo da tese são utilizados os termos tráfico de seres humanos, tráfico de pessoas, tráfico 

humano e tráfico como sinónimos. 
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Inicialmente concebido enquanto projeto versado exclusivamente na investigação de percursos e 

experiências de vitimação e sobrevivência de mulheres traficadas para fins de exploração sexual, cedo 

se foram tornando evidentes as dificuldades em implementar estudos que permitissem avaliar este 

fenómeno através dos seus principais agentes, isto é, das vítimas, dos traficantes e dos clientes. Deste 

modo, o projeto foi reformulado e culminou num conjunto de análises com base teórica e empírica que 

visam contribuir para um melhor entendimento sobre o tráfico de seres humanos na sua globalidade e 

sobre diferentes perceções de agentes que nele estão, direta ou indiretamente, envolvidos, bem como 

ao nível da sociedade em geral.  

 

2. Organização do projeto de investigação e da tese 

No sentido de facilitar a compreensão das questões em análise, a presente dissertação encontra-

se estruturada em quatro secções, cada uma contendo um conjunto de capítulos e tópicos de análise 

distintos mas que se interligam entre si. Assim, para além da introdução e da conclusão, a tese inclui 

duas partes principais, a primeira, de carácter teórico, e a segunda, onde são apresentados os estudos 

empíricos realizados. Segue-se, então, uma explicitação de cada uma dessas secções. 

A primeira secção corresponde a uma breve Introdução ao tema e ao projeto de investigação, 

onde, para além de se proceder ao enquadramento do fenómeno, se apresenta a organização da tese 

e os objetivos geral e específicos do projeto.  

A segunda secção corresponde à Parte I da tese, que inclui cinco capítulos de caracterização e 

enquadramento teórico sobre o tráfico de seres humanos e das suas manifestações baseados numa 

revisão extensa da literatura. Em concreto, no primeiro capítulo, juntamente com a reflexão sobre o seu 

conceito, é efetuada uma análise sumária do enquadramento histórico e jurídico do tráfico de pessoas, 

da sua caracterização em termos estatísticos e geográficos, quer no que concerne à realidade nacional, 

quer internacional, sendo, depois, apresentados, de forma necessariamente incisiva mas abreviada, os 

principais contributos da produção empírica para a compreensão da realidade nacional, com o intuito 

de estabelecer uma base científica para os diferentes estudos desenvolvidos no âmbito deste projeto, 

bem como de alertar para algumas especificidades geográficas e culturais. No segundo capítulo, por 

sua vez, é apresentada uma conceptualização das abordagens teóricas que têm tido uma influência 

mais determinante no que diz respeito à questão em análise, com particular destaque para as teorias 

feministas, a criminologia cultural e o discurso internacional dos direitos humanos; paralelamente, é 

explorada a relação entre o tráfico de pessoas, os processos migratórios e a criminalidade organizada. 

O terceiro capítulo versa sobre a análise das condições de vulnerabilidade face o tráfico, das dinâmicas 
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e fases típicas do processo, no sentido de aflorar a sua etiologia e configurações, assim como sobre o 

impacto da experiência de vitimação, designadamente em termos das suas potenciais consequências 

físicas, psicológicas e no funcionamento interpessoal, alargando, ainda, a reflexão às estratégias de 

sobrevivência adotadas pelas vítimas para fazer face à(s) experiência(s) de exploração e às implicações 

desses mesmos efeitos e estratégias para a intervenção técnica. No quarto capítulo são analisados 

alguns domínios e modelos de intervenção sobre o fenómeno, em que é sublinhada a sua natureza 

multidimensional mas se aprofunda a reflexão sobre a intervenção psicológica com vítimas de tráfico. 

Por fim, no quinto capítulo são exploradas dimensões relacionadas com os processos de construção do 

conhecimento público e perceções sociais e com a mediatização do fenómeno. 

A terceira secção corresponde à Parte II da tese e inclui, inicialmente, algumas considerações 

em termos metodológicos, dos paradigmas que suportam a investigação e uma reflexão sobre algumas 

preocupações de natureza ética na investigação conduzida. Seguem-se, depois, quatro capítulos, cada 

um deles correspondendo a um estudo empírico, sendo que todos eles versam sobre perceções face 

ao tráfico. Em cada estudo são apresentadas as questões de investigação, a metodologia adotada, os 

resultados obtidos e a respetiva discussão e conclusões. Assim, no sexto capítulo é apresentado um 

estudo qualitativo sobre a construção mediática sobre o tráfico de seres humanos na imprensa escrita 

nacional, enfatizando as suas implicações na construção de discursos públicos estereotipados e 

estigmatizantes. No capítulo seguinte é apresentado um estudo quantitativo relativo ao conhecimento e 

perceções públicas sobre o tráfico e a exploração sexual de mulheres, onde se analisa o peso relativo 

de algumas variáveis de conflito na construção da opinião dos(as) participantes. Por sua vez, no oitavo 

capítulo apresenta-se um estudo referente às perceções de atores institucionais sobre o tráfico a partir 

de diferentes perspetivas de intervenção, onde se visa conhecer algumas abordagens institucionais 

face ao problema. Por fim, no capítulo nono é apresentado um estudo sobre as perceções e impacto 

do tráfico em duas vítimas, através do método do estudo de caso.  

Na quarta secção é apresentada a Conclusão da tese, partindo de uma síntese dos resultados 

obtidos nos diferentes estudos para possibilitar, depois, uma reflexão sobre as próprias limitações do 

projeto, bem como sobre as suas implicações, terminando com um conjunto de recomendações para a 

investigação e a intervenção, quer estas se assumam como estratégias mais preventivas, repressivas 

ou orientadas para a proteção e assistência às vítimas.   
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3. Objetivos do projeto de investigação 

Atendendo à escassez de produção empírica, quer ao nível nacional quer internacional, sobre a 

problemática do tráfico de seres humanos, bem como aos esforços incipientes de ação em termos 

sociopolíticos ocorridos em Portugal até à data de início deste projeto, o objetivo central que o norteou 

consistiu precisamente na tentativa de contribuir para um maior conhecimento científico sobre esta 

matéria para, a partir daí, proceder à sistematização de pistas relevantes para o desenvolvimento de 

medidas de carácter preventivo, interventivo e repressivo face ao crime, cumprindo, simultaneamente, 

objetivos social e cientificamente relevantes. Em termos específicos, visou-se, com base na informação 

recolhida na literatura sobre o tema e em dados obtidos empiricamente: 

a) Conceptualizar historicamente o tráfico de seres humanos e caracterizá-lo em termos das 

suas finalidades, associações e distinções com outros ilícitos criminais e fenómenos sociais;  

b) Caracterizar o panorama nacional relativamente ao problema, em particular no que respeita 

ao seu enquadramento jurídico-legal, político e à análise em termos da sua dimensão e 

dispersão geográfica; 

c) Esclarecer as dinâmicas do crime e refletir acerca dos fatores que contribuem para uma 

maior vulnerabilidade face ao tráfico; 

d) Examinar e debater as diferentes conceções teóricas sobre o fenómeno; 

e) Captar e compreender diferentes perceções e discursos sociais sobre o tráfico, quer estes 

assentem numa perspetiva mediática, institucional ou nas vivências das próprias vítimas; 

f)      Explorar o impacto do crime nas vítimas através da análise das suas experiências e dos 

significados atribuídos face às consequências físicas e psicossociais do tráfico; 

g) E, por fim, produzir recomendações de ação válidas no sentido de melhorar a abordagem 

ao problema em Portugal, com destaque para a prevenção da vitimação, a repressão do 

crime e o processo de suporte e assistência às vítimas. 

 

Atendendo ao recente investimento político neste domínio em Portugal, é importante reconhecer 

que, desde 2005, foram efetuados grandes avanços em matéria de alterações legislativas, diagnóstico 

e intervenção sobre o problema, sobretudo no que diz respeito à intervenção junto das vítimas e à 

investigação criminal. Em consequência, e à semelhança do que sucede noutros países (David, 2008), 

os dados sobre o tráfico têm vindo a desatualizar-se rapidamente e os processos de intervenção têm 

sofrido várias mutações, aspetos que representaram um desafio adicional neste projeto.  
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Deste modo, e atendendo ainda à complexidade de relações que o tráfico comporta com outros 

fenómenos sociais, torna-se forçoso assumir que toda a investigação produzida no âmbito deste projeto 

terá uma orientação fundamentalmente exploratória, não se ambicionando traçar quaisquer conclusões 

que pretendam ser representativas da realidade nacional. Para além disso, é importante ressalvar que, 

apesar de o projeto contemplar uma análise do fenómeno nas suas diferentes finalidades, alguns dos 

estudos, embora não se circunscrevam, apresentam um foco particular no tráfico de mulheres para 

fins de exploração sexual, aqui entendida como a exploração ocorrida na prostituição ou noutras formas 

de trabalho ou atividade sexual (e.g., pornografia). Tal situação justifica-se por um conjunto alargado de 

fatores, nomeadamente: pelo facto de este tipo de exploração se constituir, na atualidade, como aquele 

que concentra o maior volume de esforços no âmbito da investigação científica, quer nacional, quer 

internacionalmente; por se assumir como aquele que tem gerado uma maior controvérsia em termos 

de debate sociopolítico e, consequentemente, que tem sido alvo de uma maior mediatização; por 

apresentar, em termos estatísticos, uma expressão muito significativa no que respeita à sua dimensão; 

e, por último, por representar um tipo de exploração com forte impacto nas vítimas. 
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PARTE I 

Definição, caracterização e enquadramento teórico do tráfico de seres 

humanos 

 

 

Cristina flew from Bucharest to Lisbon where a friend’s boyfriend promised her a job serving drinks in a 

café. But instead she was taken to a town in southern Portugal and forced into street prostitution. Cristina 

was expected to give her traffickers 200-500 euros a day. Her traffickers verbally and physically abused 

her, one time breaking several of her teeth. They took her passport and forced her to use heroine and 

methadone. A Romanian friend helped Cristina escape and contacted Portuguese law enforcement 

officials, who took her to the government’s trafficking shelter after taking her statements. Her resilient 

spirit prevailed. With the shelter’s assistance, she relocated to London, where she is currently living and 

working. 

U.S. Department of State, 2010 (p. 25) 
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Capítulo I 

Sobre o entendimento do tráfico de seres humanos e das suas manifestações 

 

 

Trafficking is a subject open to fierce debate, yet it also lends itself to critical reflection and honest 

conversation. 

Sanghera, 2005 (p. 3) 

 

 

1. Enquadramento histórico-político e conceptual do tráfico de seres humanos 

Assumindo uma conceção do tráfico humano enquanto versão moderna da escravatura (Bales, 

2005a; Council of Europe, 2007), é possível perceber que se trata de um fenómeno com raízes na 

Antiguidade, havendo inúmeros escritos que desvendam a existência do comércio de escravos nos 

impérios grego e romano, onde esta prática decorria sobretudo da escravização dos que eram vencidos 

na guerra, que eram utilizados, quase que invariavelmente, como a base da mão de obra agrícola e em 

atividades de manufaturação e outras que sustentavam a economia dos impérios. Para além da 

exploração laboral, era ainda habitual, nas civilizações esclavagistas, a utilização de mulheres e de 

raparigas como escravas sexuais (Miers, 2003).  

A Idade Média, por sua vez, foi marcada por um florescimento da escravidão e por diversos 

movimentos sociais e culturais de relevo, nomeadamente por um renascimento urbano e comercial, 

para o qual contribuíram fortemente as expedições marítimas associadas aos Descobrimentos e ao 

Colonialismo. Neste período, Portugal desempenhou um papel importante no comércio transatlântico 

de escravos, designadamente naquele que ficou conhecido como tráfico negreiro2. Com a emergência 

do Liberalismo na Europa, nos séculos XVI e XVII, a escravatura passou a ser considerada moralmente 

questionável e pouco lucrativa, dando o mote para um vasto conjunto de movimentos e iniciativas, 

nomeadamente legislativas, que visaram a sua abolição. O produto deste ativismo político e social 

culminou com a criação do movimento abolicionista em meados do século XVIII, tendo sido, porém, no 

século XIX que a escravatura foi abolida pela maioria das nações.  

                                                        
2
 Transporte de escravos da África para as Américas, cujo auge foi atingido no século XVII. No entanto, Portugal foi também uma das nações pioneiras na 

abolição da escravatura, no século XIX.  
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Apesar de considerada como legalmente extinta desde 1981, a escravidão permanece no Mundo 

contemporâneo, assumindo contornos semelhantes àqueles que possuiu ao longo da História. Na 

realidade, alguns relatórios (e.g., ILO, 2008c; Miers, 2003) postulam a existência, na atualidade, de 

um volume de “escravos” superior ao total que, durante mais de quatro séculos – de 1450 a 1900 –, 

consubstanciaram o tráfico transatlântico. Aliás, Skinner (2008) defendeu que o número de pessoas 

sujeitas à escravatura nos dias de hoje é efetivamente maior do que em qualquer outro momento da 

História da Humanidade.  

As preocupações com o tráfico de seres humanos em geral, e com o tráfico de mulheres para 

fins de exploração sexual em particular, marcaram a sua presença no discurso social e político a partir 

de finais do século XIX devido a dois fatores essenciais (Doezema, 1998; Monzini, 2005): em primeiro 

lugar, à ansiedade vivenciada em relação à intensificação dos movimentos migratórios, em especial de 

mulheres, decorrentes da 2ª Revolução Industrial e do seu potencial de perturbação das economias e 

sociedades; e, em segundo lugar, à emergência do debate sobre a prostituição, o trabalho sexual, os 

direitos das prostitutas e a questão da (in)voluntariedade na atividade prostitutiva. Este debate foi 

largamente impulsionado pelo fenómeno que ficou conhecido como white slave trade (Barry, 1995; 

Doezema, 1998) ou white slave traffic (Bordonaro & Alvim, 2010) e que dizia respeito ao tráfico de 

mulheres para os bordéis de colónias ocidentais e de cidades com grande relevância internacional 

naquele período, quer estas se situassem, por exemplo, no Japão, na China, na Holanda ou Inglaterra.  

Apesar destas iniciativas sociais e políticas pontuais sobre o problema, foi sobretudo a partir da 

década de 80 que o movimento feminista despertou para a questão da prostituição internacional, dos 

mercados globalizados do sexo e do tráfico humano, tornando o fenómeno socialmente mais visível 

(Barry, 1995; Doezema, 1999). Desde então, o tema tem feito parte da agenda de vários Governos e 

organizações governamentais (OGs), intergovernamentais (OIGs) e não governamentais (ONGs), quer 

pela sua discussão em fóruns políticos, sociais ou académicos, quer no que diz respeito à elaboração, 

implementação e avaliação de instrumentos e medidas concretas para o combate ao crime e apoio às 

vítimas. De facto, só a partir dos anos 90 se começou a olhar o tráfico humano como um fenómeno 

fortemente globalizado (Hodge & Lietz, 2007) e não apenas concentrado nas regiões mais carenciadas 

do Globo. 

Em Portugal, o fenómeno começou a ser considerado como uma preocupação precisamente em 

meados da década de 90, ficando este facto a dever-se a dois fatores em particular: por um lado, às 

diretrizes políticas europeias e internacionais nesta matéria; e, por outro lado, ao advento de grandes 

fluxos migratórios para o país durante aquela década, com o registo dos primeiros casos provenientes 
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da Europa de Leste, embora existam, atualmente, evidências da ocorrência deste tipo de situações 

com vítimas oriundas de outros locais, particularmente da América Latina e do continente africano 

(Neves, 2011; Ministério da Administração Interna [MAI], Observatório do Tráfico de Seres Humanos 

[OTSH], 2010a, 2010b, 2011, 2012; Peixoto et al., 2005; Pereira & Vasconcelos, 2007; Santos et al., 

2008). Em simultâneo, também o debate europeu florescia em torno das questões das migrações, das 

desigualdades de género, dos direitos humanos e do crime organizado (Comissão para a Igualdade e 

para os Direitos das Mulheres [CIDM], 2000), dando o mote para as profundas alterações registadas 

no país desde 2007 em termos políticos, legislativos e ao nível da intervenção social e da sensibilização 

pública para o tema.  

Em resumo, a verdade é que a elaboração e a adoção de legislação anti-tráfico na maioria das 

nações têm sido conseguidas à custa de uma intensa pressão internacional, designadamente por parte 

de instâncias intergovernamentais, tais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Conselho da 

Europa, não sendo, em muitos países, reconhecida como uma efetiva necessidade ou prioridade, pelo 

que a implementação de medidas concretas acaba por ficar aquém do nível desejado. Noutros países, 

nomeadamente da Europa Central e de Leste, apesar dos esforços, tem sido difícil controlar a atividade 

dos grupos criminosos que neles operam.  

 

1.1. Instrumentos de Direito comunitário e internacional 

O debate político em torno do tráfico de pessoas surgiu largamente associado aos movimentos 

que se organizaram em torno das questões dos mercados globalizados do sexo, da prostituição e dos 

movimentos migratórios; aliás, estes últimos começaram a assumir novos contornos, designadamente 

pela sua crescente feminização e pelos problemas sociais que, em conjunto com as crises económicas 

que se abateram sobre várias economias ocidentais, se geraram nos países de acolhimento.  

No sentido de regular nacional e internacionalmente estes fenómenos, vários instrumentos têm 

sido elaborados, aprovados e ratificados, procurando o estabelecimento de compromissos políticos na 

prevenção e combate a este crime, aproximando os ordenamentos jurídicos dos Estados, fomentando a 

investigação, a cooperação e a monitorização internacional, bem como a articulação de conhecimentos 

e estratégias e a otimização dos recursos. No entanto, para o efeito deste trabalho, apenas serão 

abordados aqueles que têm merecido maior reconhecimento internacional.  

O primeiro instrumento com relevo onde foi abordada especificamente a questão do tráfico foi o 

Acordo Internacional para a Repressão do Tráfico de Escravos Brancos, assinado em Paris em 1904, 

tendo este documento tido, em 1910, seguimento com a Convenção Internacional para a Supressão do 
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Tráfico de Escravos Brancos (Bordonaro & Alvim, 2010; Ministério da Justiça [MJ], 2003), onde se 

defendia a proibição dos bordéis, a abolição da prostituição e a punição dos agentes angariadores. Na 

sequência, em 1921 foi assinada em Genebra a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico 

de Mulheres e Crianças, em 1933 surgiu a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de 

Mulheres Adultas e, em 1956, foi assinada a Convenção Suplementar relativa à Abolição da 

Escravatura, Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas (MJ, 2003). No que diz respeito 

à exploração laboral, já desde 1930 que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem vindo a 

reivindicar a promoção dos direitos humanos no âmbito das práticas laborais, posição que cristalizou 

na sua Convenção n.º 29 sobre o Trabalho Forçado e que reforçou em 1957 com a Convenção n.º 105 

sobre a Abolição do Trabalho Forçado e, em 1999, com a Convenção n.º 182 relativa à Interdição das 

Piores Formas de Trabalho das Crianças (Presidência do Conselho de Ministros PCM, 2007).  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Resolução 217A (III) da 

Assembleia-Geral das Nações Unidas a 10 de dezembro de 1948, mas apenas publicada por Portugal 

a 9 de março de 1978, lançou, em termos globais, o mote para a luta pela defesa dos direitos 

humanos que tem vindo a ser travada até aos dias de hoje. Porém, outros documentos mais genéricos 

em relação aos direitos das mulheres e crianças foram também sendo ratificados, assumindo algum 

peso no combate ao tráfico de pessoas, tais como a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Mulheres, adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 1979, a 

Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, proclamada em 1989, e a 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, datada de 2000 (Human Rights Watch HRW, 

1995; PCM, 2007).  

As questões do tráfico e da prostituição forçada voltaram a ser alvo de uma atenção específica 

com a Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem 

da ONU (1949), ratificada por Portugal pelo Decreto do Presidente da República n.º 48/91, de 10 de 

outubro, denotando a relevância que este tipo de exploração começava a assumir internacionalmente 

mas não distinguindo entre prostituição “forçada” e “voluntária”; aliás, neste documento é assumido 

que qualquer situação de prostituição consubstancia uma prática de abuso ou exploração (Monzini, 

2005) que, em última instância, configuraria um caso de tráfico. A perspetiva claramente abolicionista 

do documento foi severamente criticada, sobretudo por grupos de ativistas que defendiam a legalização 

da prostituição voluntária, na medida em que a entendiam como uma atividade laboral idêntica a 

qualquer outra e que, como tal, deveria garantir às trabalhadoras os mesmos direitos fundamentais.  
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Deu-se, de seguida, um período de relativa inação na produção de compromissos internacionais 

sobre o problema, apenas cessado em 1995, com a realização da IV Conferência Mundial sobre as 

Mulheres, que decorreu em Pequim e onde foi lançado um forte apelo à comunidade internacional no 

sentido da erradicação da violência contra as mulheres e, nessa linha, do tráfico de seres humanos 

(PCM, 2007), apelo este que foi reiterado no Conselho Europeu de Tampere, em outubro de 1999.  

No ano de 2000 foi adotada a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 

Transnacional e o seu Protocolo Adicional relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de 

Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, comummente designado de Protocolo de Palermo. Trata-se 

de um documento paradigmático neste domínio e que contempla objetivos de prevenção e combate ao 

crime, com especial atenção para a situação das mulheres e crianças, de proteção e assistência às 

vítimas e de promoção da cooperação entre os Estados (ONU, 2000). Este diploma lançou as bases da 

ação internacional de combate ao tráfico de pessoas e apresentou, pela primeira vez, uma definição 

clara e abrangente do conceito (CIG, 2009), tornando-se naquela que, até à data, maior consenso 

internacional tem alcançado. Na alínea a) do seu artigo 3.º define-se Tráfico de Pessoas como:  

(...) o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo 

à ameaça ou ao uso de força ou a outras formas de coacção, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 

autoridade ou de situações 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. (p. 2) 

 

O documento prevê, também, na alínea b) do mesmo artigo, que o consentimento da vítima para 

a exploração é irrelevante na presença de qualquer meio enunciado para a consumar; no caso de se 

tratar de vitimação de crianças, e de acordo com a alínea c), dispensa-se a presença dos meios para a 

sua classificação enquanto tráfico.  

Quer a Convenção, quer o Protocolo foram aprovados em Portugal através da Resolução da 

Assembleia da República n.º 32/2004, bem como ratificados pelo Decreto do Presidente da República 

n.º 19/2004, de 2 de abril, tendo assumido uma grande influência nas medidas legislativas, políticas e 

sociais que, desde essa data, se vieram a implementar no país (CIG, 2009; Santos et al., 2008). 

Iniciou-se, depois, uma maior produção de textos sobre a matéria à escala europeia, salientando-

se a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, do Conselho, de 19 de julho, relativa à Luta Contra o Tráfico de 

Seres Humanos (PCM, 2007), que veio especificar uma grande parte das orientações do Protocolo de 
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Palermo, designadamente a questão do conceito de vítima de tráfico, da irrelevância do consentimento 

para a exploração, bem como aditar novos elementos, designadamente a possibilidade de imputar 

responsabilidade penal e civil a pessoas coletivas. 

A Declaração de Bruxelas Contra o Tráfico de Seres Humanos (2002) e a constituição, por parte 

da Comissão Europeia, de um Grupo de Peritos sobre o Tráfico de Seres Humanos (GRETA), ao qual 

compete fazer recomendações para serem analisadas e adotadas pelos Estados-membros da União 

(CIG, 2008b), constituem outros marcos importantes que atestam a prioridade que estas questões têm 

vindo a assumir na União Europeia na última década. Em 2003 foi lançado o Plano de Ação Contra o 

Tráfico de Seres Humanos, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que 

incluía um conjunto de apelos aos Estados no sentido de os respetivos Governos adotarem novas 

estratégias contra o tráfico, preconizando várias recomendações, particularmente na área da proteção, 

apoio, acolhimento e repatriamento das vítimas, bem como no estabelecimento de unidades especiais 

de combate ao tráfico nos países de origem e de destino (CIG, 2008b; CIG, 2009).  

Surgiram, ulteriormente, 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 Infantil e, com um peso 

muito significativo, a Diretiva 2004/81/CE do Conselho, de 29 de abril, relativa ao título de residência 

concedido a nacionais de países terceiros que sejam vítimas de tráfico ou objeto de uma ação de 

auxílio à imigração ilegal e que cooperem com as autoridades competentes, prevendo um período de 

reflexão e recuperação de um mínimo de 30 dias.  

Finalmente, outro instrumento relevante nesta matéria é a Convenção do Conselho da Europa 

relativa à Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos, adotada em 2005 em Varsóvia, assinada por 

Portugal a 16 de maio de 2005 e aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 1/2008, 

de 14 de janeiro, embora o processo de ratificação apenas tivesse sido concluído a 1 de julho de 2008 

(CIG, 2008a, 2009). Esta Convenção foi assumida como um tratado global, cujo objeto essencial é a 

salvaguarda dos direitos fundamentais das vítimas, apresentando uma abordagem mais ambiciosa e 

aprofundada sobre o tema, dado que se trata do primeiro documento internacional que prevê, no seu 

artigo 4.º, uma definição mais precisa do conceito de vítima de tráfico, reiterando a irrelevância do seu 

consentimento. Em simultâneo, abrange todas as formas de exploração – sexual, laboral e para fins de 

extração de órgãos – e prevê a punição de todos os intervenientes no processo, quer se trate do agente 

angariador, transportador, explorador ou cliente. De facto, no artigo 19.º está prevista a criminalização 

da utilização dos serviços de vítimas de tráfico, visando diretamente os clientes, sendo esta, contudo, 

uma medida que não tido tradução direta no ordenamento jurídico de alguns países. Este normativo 
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tornou-se aplicável ao tráfico nacional ou transnacional, com ou sem ligações ao crime organizado, tal 

como a todas as vítimas, sejam estas mulheres, homens ou crianças, fixando, ainda, a possibilidade de 

compensação económica da vítima e de confiscação dos proveitos decorrentes da atividade do tráfico. 

Este documento prevê, igualmente, medidas no processo de identificação e assistência às vítimas, tais 

como a aplicação de um período de reflexão e recuperação, a autorização especial de residência e a 

prevenção da revitimação pela condução adequada de programas de retorno voluntário. A Convenção 

colocou a tónica na questão dos direitos humanos e o seu objeto essencial é a proteção e salvaguarda 

dos direitos essenciais das vítimas do tráfico, embora também inclua objetivos de prevenção, repressão 

do crime e monitorização do fenómeno.  

 

1.2. Dificuldades conceptuais: Da expressão política ao texto da lei 

A definição de tráfico de seres humanos, para além de variar consoante os diferentes autores ou 

agências, difere também em função do seu posicionamento teórico, isto é, na medida em que estes(as) 

adotam uma perspetiva mais centrada nas questões da prostituição, da migração, da violência, do 

crime, do trabalho ou dos direitos humanos (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007). Neste sentido, o tráfico 

de pessoas sofreu várias alterações no que diz respeito ao seu enquadramento penal no país.  

O crime surgiu pela primeira vez no ordenamento jurídico português no Código Penal de 1982, 

que estabelecia, no n.º 1 do artigo 217.º, que: 

Quem realizar tráfico de pessoas, aliciando, seduzindo ou desviando alguma, mesmo com o seu 

consentimento, para a prática, em outro país, da prostituição ou de actos contrários ao pudor ou à 

moralidade sexual, será punido com prisão de 2 a 8 anos e multa até 200 dias. (Decreto-Lei n.º 400/82, 

de 23 de setembro) 

 

O crime estava integrado na Secção II – Dos Crimes Sexuais e sob o Título III – Dos Crimes 

Contra Valores e Interesses da Vida em Sociedade, pressupondo que, mais do que os interesses 

individuais das vítimas, o objeto visado nestes ilícitos era a proteção de bens comuns a toda a sociedade. 

O seu agravamento, previsto nos n.os 2 e 3 do mesmo artigo, pressupunha que o agente praticasse tais 

condutas com intenção lucrativa, atuasse de forma profissional ou recorresse ao uso de violência ou 

ameaça grave ou, ainda, que a vítima tivesse uma relação de proximidade ou dependência em relação 

ao agente (CIDM, 2000). Decorria também desta redação que, diante de um caso ocorrido dentro de 

fronteiras, se estaria perante um crime de lenocínio, previsto nos artigos 215.º e 216.º do mesmo 

Código. Aliás, é precisamente a partir desta altura que se passa apenas a punir a exploração da 

prostituição e não a prática da prostituição em si mesma (Santos et al., 2008).  
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Com a alteração introduzida ao Código Penal pelo Decreto-Lei 48/95, de 15 de março, o tráfico 

de pessoas foi deslocado para o título relativo aos Crimes Contra as Pessoas do capítulo Dos Crimes 

Contra a Liberdade e Autodeterminação Sexual, abandonando-se, assim, a conceção moralista do 

mesmo. Deste modo, em 1995, o crime passa a estar previsto no artigo 169.º, estipulando que: 

Quem, por meio de violência, ameaça grave, ardil ou manobra fraudulenta, levar outra pessoa à prática 

em país estrangeiro da prostituição ou de actos sexuais de relevo, explorando a sua situação de 

abandono ou de necessidade, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. (Decreto-Lei 48/95, de 15 de 

março) 

 

Verifica-se, curiosamente, que esta redação não prevê explicitamente a questão da irrelevância 

do consentimento da vítima, presente na anterior versão. A premissa é a de que a aceitação, de forma 

livre, consciente e esclarecida, de uma situação de prostituição não é criminalmente sancionada, o que 

reflete a sobreposição dos conceitos de tráfico e prostituição. 

Com a reforma de 1998, introduzida pela Lei n.º 65/98, de 2 de setembro, o texto manteve-se 

praticamente inalterado e, em 2001, com o objetivo de aplicar as disposições do Protocolo de Palermo, 

a Lei n.º 99/2001, de 25 de agosto, veio alterar os artigos 169.º e 170.º do Código Penal, relativos 

aos crimes de tráfico de pessoas e lenocínio, respetivamente. Segundo Santos e colaboradores (2008), 

no que respeita do tráfico, a lei acrescentou os seguintes elementos: abuso de autoridade resultante de 

uma relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho da vítima e o aproveitamento de 

situações de especial vulnerabilidade; quanto ao espaço, a lei passou a ser aplicável ainda que o crime 

fosse cometido fora do território nacional e independentemente da nacionalidade do agente.  

Por fim, com a revisão de 2007, o crime passou a estar contemplado no artigo 160.º do Código 

Penal Português, integrado no capítulo dos Crimes Contra a Liberdade Pessoal, cujo n.º 1 apresenta a 

seguinte redação, dada pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro: 

Quem oferecer, entregar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de exploração 

sexual, exploração do trabalho ou extracção de órgãos: a) por meio de violência, rapto ou ameaça grave; 

b) através de ardil ou manobra fraudulenta; c) com abuso de autoridade resultante de uma relação de 

dependência hierárquica, económica, de trabalho ou familiar; d) aproveitando-se de incapacidade 

psíquica ou situação de especial vulnerabilidade da vítima; ou e) mediante a obtenção do consentimento 

da pessoa que tem controlo sobre a vítima; é punido com pena de prisão de três a dez anos. (Rocha, 

2007, pp. 87-88) 
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Acrescentou-se, ainda, no n.º 2, que a mesma pena se aplica se a pessoa em causa for menor, 

sendo que, face ao disposto no n.º 3, se o tráfico visar uma pessoa menor dispensam-se os meios para 

a aplicação da pena, sendo esta agravada de três para 12 anos de prisão na presença de qualquer um 

destes ou perante a atuação profissional ou com intenção lucrativa do(s) agente(s). Em paralelo, prevê-

se, no n.º 4, a criminalização de qualquer pessoa que ofereça, entregue, solicite ou aceite um(a) menor 

com vista à sua adoção, com uma pena de prisão de um a cinco anos; no n.º 5, a criminalização das 

pessoas que, com conhecimento da prática do crime, utilizem os serviços de uma vítima de tráfico ou 

os seus órgãos, com uma pena de prisão de um a cinco anos; e, por último, no n.º 6, a punição com 

pena de prisão até três anos para situações de retenção, ocultação, danificação ou destruição de 

documentos de identificação ou viagem das vítimas (Rocha, 2007). 

Esta revisão decorreu precisamente da proposta patente no Protocolo de Palermo, assim como 

de outras decisões comunitárias e internacionais que vinculam o país, e incorpora várias inovações em 

relação às anteriores conceptualizações penais (CIG, 2009), nomeadamente o facto de, pela primeira 

vez, se criminalizarem outras finalidades do tráfico para além da exploração sexual, contemplando o 

tráfico laboral, para fins de adoção e extração de órgãos; se agravar a moldura penal pela prática do 

ilícito em geral e nos casos do tráfico de crianças em particular; deixar de se restringir o crime à 

mobilidade transnacional, podendo este ocorrer internamente; se prever a responsabilidade penal de 

pessoas coletivas; e se criminalizar quem, conscientemente, utilizar os serviços de pessoas traficadas. 

A análise do Protocolo de Palermo e do enquadramento penal português permite, então, aferir a 

confluência de três critérios essenciais na definição deste crime:  

a) Ações: recrutamento, transporte, alojamento e/ou receção de pessoas; 

b) Meios: ameaça, força ou outras formas de coação, rapto, fraude, engano/logro, abuso de 

autoridade ou de situações de vulnerabilidade, entrega ou receção de pagamentos ou de 

benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha controlo sobre a vítima; e 

c) Finalidades: exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, 

trabalho forçado, escravatura/servidão ou práticas similares, extração de órgãos ou adoção. 

 

Facilmente se depreende, portanto, que a adoção de uma definição mais clara e uniforme do 

conceito é fulcral para prosseguir com sucesso os objetivos de combate ao crime e apoio às vítimas 

(Brunovskis & Surtees, 2008; Gallagher & Holmes, 2008; Raymond & Hughes, 2001; Skilbrei & Tveit, 

2008). No entanto, como defende a ativista Jo Doezema (1999), este não é um ato meramente teórico 

ou técnico, mas também um ato político, o que tem implicado dificuldades adicionais nesta tarefa.  
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Paralelamente, e apesar da transposição das várias normas comunitárias e internacionais para o 

ordenamento jurídico nacional e do maior grau de especificidade e de consenso político e social face às 

características do tráfico e ao seu enquadramento penal, continuam a subsistir problemas na definição 

do conceito (Clawson, Layne, & Small, 2006; Hershatter, 1997; Malarek, 2004; Santos et al., 2008) e, 

consequentemente, ao nível da sua identificação e intervenção sobre o problema. 

Efetivamente, dada a sua natureza oculta e a coexistência frequente do tráfico com um conjunto 

de outros fenómenos, torna-se difícil operacionalizar o conceito. Desde logo, a sua habitual associação 

– e confusão – com a imigração ilegal e a prostituição (Doezema, 1998; Gallagher & Holmes, 2008; 

Malarek, 2004; McGill, 2003; O’Briain, Borne, & Noten, 2006b; Santos et al., 2008; Skrobanek, 

Boonpakdi, & Janthakeero, 1997) tem favorecido alguns processos de estigmatização e de repressão 

das vítimas de tráfico, para além de ter conduzido à aprovação de legislação contraditória e ineficaz. Do 

mesmo modo, a coocorrência do tráfico com outros ilícitos como, por exemplo, o lenocínio, o auxílio à 

imigração ilegal, a falsificação de documentos, o branqueamento de capitais e/ou rapto (Peixoto et al., 

2005) tem contribuído para agravar esta indefinição e permitido que a condenação dos prevaricadores 

aconteça por crimes conexos, cuja prova se pode tornar mais fácil ou objetiva e cujas molduras penais 

são, frequentemente, menos gravosas. 

Constata-se, então, que, para além da legislação específica sobre o crime, outras leis se revelam 

fundamentais nesta matéria, nomeadamente aquelas que regulam as questões da imigração. Assim, 

com a entrada em vigor da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, e a sua regulamentação (CIG, 

2009), visou-se, entre outros aspetos, possibilitar uma autorização de residência para vítimas de tráfico 

ou de ações de auxílio à imigração ilegal, definida no Decreto-Lei n.º 368/2007, de 05 de novembro, 

seguindo as orientações plasmadas na Diretiva 2004/81/EC, de 29 de abril, do Conselho da Europa, e 

na Convenção de Varsóvia, que rejeitam a determinação das vítimas como meros imigrantes ilegais, 

meios de prova ou criminosos. Permite-se, a este propósito, um período de reflexão, cujo objetivo é 

possibilitar às vítimas a sua recuperação física e emocional e tomar uma decisão esclarecida sobre as 

suas opções, nomeadamente quanto à eventual colaboração na investigação criminal, com a duração 

mínima de 30 e máxima de 60 dias. Durante este período são asseguradas às vítimas as condições 

básicas de subsistência, alojamento, segurança e proteção, assistência médica, psicológica e jurídica 

adequadas, bem como serviços de tradução linguística. Em paralelo, a vítima não poderá ser afastada 

do país, sendo que, posteriormente a este período poderá ser autorizada a residência por um prazo de 

um ano, renovável por iguais períodos no caso de se manter a sua necessidade de proteção. Poderá, 
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ainda, beneficiar de um programa de segurança ao abrigo da Lei de proteção de testemunhas em 

processo penal (Lei n.º 93/99, de 14 de julho e Decreto-Lei 190/2003, de 22 de agosto), bem como 

de um programa de repatriamento assistido. 

Na linha das orientações postuladas nas convenções, tratados e decisões europeias, Portugal 

tem vindo a desenvolver os seus próprios instrumentos políticos e jurídicos para fazer face ao tráfico. 

Assim, nas Grandes Opções do Plano para 2005-2009, aprovadas pela Lei n.º 52/2005, de 31 de 

agosto, foi dado, no âmbito do reforço dos meios destinados ao combate à criminalidade organizada, 

um especial destaque ao tráfico de mulheres para fins de exploração sexual (CIG, 2008b). Todavia, o 

primeiro instrumento especificamente orientado para o problema surgiu apenas em 2007, com o I 

Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos (2007-2010) (I PNCTSH), aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 81/2007, de 22 de junho, e que contemplava quatro áreas estratégicas 

de ação: conhecer e disseminar informação; prevenir, sensibilizar e formar; proteger, apoiar e integrar; 

investigar criminalmente e reprimir (idem). Em jeito de síntese, no âmbito da primeira área estratégica 

foi incluído o compromisso para a adoção de um guia de registo único, a constituição e manutenção de 

um observatório para as questões do tráfico, bem como a dinamização de fóruns; na segunda foi 

previsto um conjunto de ações de informação e sensibilização de cariz comunitário, assim como de 

formação de profissionais de diversos setores, nomeadamente técnicos de ONGs e órgãos de polícia 

criminal (OPCs); na terceira conjugaram-se medidas destinadas à intervenção junto das vítimas; e, na 

quarta, as que diziam respeito à investigação criminal e repressão do tráfico, pressupondo uma estreita 

cooperação das autoridades nacionais com organizações e polícias internacionais, tais como a Europol 

e a Interpol. Foram, ainda, previstas medidas especiais para situações de tráfico de crianças. 

Na sequência deste Plano foi criada no país a primeira Casa-Abrigo especificamente orientada 

para mulheres vítimas de tráfico e para os seus filhos menores, designada de Centro de Acolhimento e 

Proteção (CAP), foi ativada uma linha telefónica de apoio sob alçada do Alto Comissariado para a 

Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) e foi criado o Observatório do Tráfico de Seres Humanos 

(OTSH) que gere um sistema de monitorização do fenómeno assente na adoção de um Guia Único de 

Registo (GUR) pelos diferentes OPCs, de um Guião de Sinalização (GS) de vítimas pelas ONGs e outras 

entidades que intervêm com este público, bem como em dados estatísticos oficiais e media clipping 3, 

tal como representado na Figura 1. Foram, ainda, promovidas ações de formação técnica especializada, 

implementados projetos de investigação para diagnóstico da situação no país e desenvolvida a primeira 

campanha de informação e sensibilização nacional sobre o tema.  
 

                                                        
3 Análise da produção noticiosa sobre o fenómeno. 



Parte I – Capítulo I: Sobre o entendimento do tráfico de seres humanos e das suas manifestações 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de monitorização do tráfico de seres humanos, adaptado do Roteiro para a construção de um sistema de monitorização sobre o tráfico de mulheres para 

fins de exploração sexual (MAI, Direção-Geral da Administração Interna [DGAI], 2008)
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O desenvolvimento de projetos nacionais e a articulação com projetos transnacionais também 

assumiu um peso extremamente significativo. A este nível, é incontornável salientar o Projeto CAIM – 

Cooperação, Ação, Investigação, Mundivisão 4, uma vez que este serviu como alavanca para várias das 

alterações verificadas no país neste domínio (CIG, 2009). 

A Declaração do Porto veio justamente sublinhar os compromissos assumidos pelos Estados-

membros através da adoção e ratificação dos documentos elencados, apelando, mais uma vez, a um 

esforço coletivo no sentido de se executarem ações que visem a “prevenção, identificação, repressão, 

integração e retorno das vítimas de tráfico” (PCM, 2007, p. 2). No conjunto das medidas propostas, 

que acabam por sintetizar o que se encontra previsto nos documentos mencionados anteriormente, foi 

também equacionada a criação de uma linha telefónica europeia de informação e apoio às vítimas. 

Com o propósito de dar continuidade a estes esforços, em novembro de 2010 foi aprovado o II 

Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos (2011-2013) (II PNCTSH), através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 94/2010, de 29 de novembro, que apresenta, como objetivo, a erradicação 

do tráfico em Portugal pela continuação da ação empreendida durante a implementação do seu plano 

antecessor. À semelhança do anterior, este plano contempla quatro áreas estratégicas que, depois, se 

desdobram em diversas medidas de ação: conhecer, sensibilizar e prevenir; educar e formar; proteger 

e assistir; e investigar criminalmente e cooperar. Em concreto, inclui medidas já previstas no anterior e 

reforça a necessidade de participação dos profissionais e das organizações da sociedade civil na luta 

contra o tráfico, apresentando, ainda, novos domínios, tais como a aposta na investigação científica, na 

formação para agentes da comunicação social e no seu reforço para os OPCs, na integração de 

módulos certificados sobre o tema nos currículos académicos nas áreas das ciências sociais, humanas 

e criminais, para além de um envolvimento mais ativo das autarquias, embaixadas e consulados dos 

países de origem e a definição de mecanismos nacionais e internacionais de referenciação.  

Por último, importa referir o papel dos Planos Nacionais para a Igualdade, Contra a Violência 

Doméstica, de Ação para a Inclusão e do Plano para a Integração dos Imigrantes que, embora não 

sendo específicos, têm funcionado como outros instrumentos de referência na promoção dos direitos 

humanos na sua generalidade e, em especial, das mulheres e imigrantes, contemplando algumas 

medidas direcionadas para a prevenção e o combate ao tráfico.  

Em síntese, têm sido significativas as evoluções políticas e legislativas ocorridas em Portugal na 

última década, facto que também desvenda o quanto o problema tinha sido, até então, “ignorado”. 

 

                                                        
4 O Projeto CAIM consistiu num projeto-piloto na área da prostituição e do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual em Portugal, financiado pela 

Iniciativa Comunitária EQUAL e desenvolvido por uma Parceria de Desenvolvimento, sob a coordenação da CIG. 
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2. Indicadores estatísticos e geografia do tráfico de seres humanos5 

O tráfico de seres humanos é, por natureza, um fenómeno de difícil identificação e medida, uma 

vez que envolve um conjunto de ilícitos criminais (Malarek, 2004; Viuhko, 2010) e está em constante 

mutação e interação com outros fenómenos sociais, designadamente com a prostituição, com a qual, 

muitas vezes, é confundido (Lisboa et al., 2010). Por esta razão, é frequentemente considerado como 

um “fenómeno irregular” (Studnicka, 2010, p. 30). 

Embora não existam, até à data, estatísticas absolutamente fidedignas relativamente à real 

dimensão do tráfico (Cree, 2008; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Gallagher & Holmes, 2008; Hodge 

& Lietz, 2007; Hughes, 2000; Kempadoo, 2005; Simkhada, 2008), quer no que respeita ao número de 

vítimas e de traficantes envolvidas(os), quer em termos do volume do lucro económico gerado e dos 

custos que ele acarreta – na medida em que, de entre os vários problemas que se colocam à sua 

quantificação, a natureza clandestina do fenómeno impede este conhecimento –, alguns organismos e 

agências nacionais e internacionais têm vindo a divulgar dados e a apresentar indicadores que têm 

merecido um “consenso” generalizado e que, por esse motivo, importam atender nesta análise, ainda 

que não deixem de se constituir apenas como estimativas.  

 

2.1. Dimensão e análise de fluxos à escala internacional 

Na maioria dos países europeus e do resto do Mundo, os dados oficiais sobre o tráfico são de 

difícil acesso e frequentemente pouco fiáveis, baseados em estimativas pouco cuidadas ou em fontes 

indiretas. Existem, no entanto, algumas iniciativas no sentido de criar bases de dados internacionais, 

nomeadamente por parte de OIGs, tais como a OIT, a Organização Internacional para as Migrações 

(OIM)6 e o United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 

Embora esta não seja uma questão consensual, várias entidades (e.g., Amnesty International EU 

Office, 2007; UNODC, 2009) e autores (e.g., Farr, 2005; Gallagher & Holmes, 2008; Hodge & Lietz, 

2007; Suter, Mattila, & Lackzo, 2004) têm indicado um aumento do tráfico na última década. De 

acordo com os dados da OIM relativos a 2001 (Köhler, 2008), foi estimada a existência de 700.000 a 

800.000 pessoas traficadas por ano no Mundo, cujas finalidades se prenderiam com a exploração 

laboral, sexual, o casamento e a adoção; na Europa este número atingiria as 500.000 vítimas.  

Em 2006, o United States Government Accountability Office (USGAO), a partir de uma análise 

das 7.711 pessoas assistidas pela OIM entre 1999 e 2005, elaborou o seguinte perfil de vitimação: em 

                                                        
5
 Para além da consulta das fontes citadas, e para uma compreensão mais aprofundada dos dados apresentados neste ponto poderá, por exemplo, ser 

consultado o Relatório do Sistema Integrado de Informação e Conhecimento de setembro de 2010 (Lisboa et al., 2010), dedicado especialmente ao tráfico 
de seres humanos. 
6
 Também referenciada nesta tese por International Organization for Migration (IOM). 
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85% dos casos tinha sido prometido trabalho às vítimas, 55% encontravam-se desempregadas, 60% 

eram solteiras e 80% residiam com a sua família nuclear; 22% acreditavam que iriam trabalhar como 

empregadas de mesa, 14% como domésticas, 10% no setor do comércio, 10% como dançarinas e 

entertainers e 10% tinham conhecimento de que iriam trabalhar como profissionais do sexo; depois de 

chegarem ao país de destino, 87% das vítimas foram forçadas a entrar numa atividade contra a sua 

vontade, 52% foram sujeitas a violência física e 50% foram privadas da sua liberdade de movimentos. 

De 1999 a 2007 foram registadas nesta base de dados 12.627 vítimas, base que contemplava 

80 países de origem e mais de 90 de destino (Rozenbergs, 2008). Destas pessoas, 82.9% eram do 

sexo feminino e 17.1% do masculino, a maioria tinha entre os 18 e os 24 anos, havendo 1.426 vítimas 

com idades inferiores a 18 anos e cerca de metade encontrava-se numa situação de pobreza. O tipo de 

exploração mais frequente era o sexual (72%), seguido do laboral (22%), de outro tipo (3%) e de uma 

combinação do laboral com o sexual (2%). Todavia, a IOM (2009) tem alertado para a necessidade de 

atender igualmente às situações de exploração sexual de rapazes, nomeadamente na América Central.  

Por seu lado, em 2005, a OIT (Belser, 2005) estimou a existência de 12.3 milhões de pessoas 

alvo de um processo de trabalho forçado em todo o Mundo, das quais 2.4 milhões teriam sido alvo de 

situações de tráfico humano, interno ou internacional. Deste total, 43% teriam sido traficadas para fins 

sexuais (e destas, 98% seriam mulheres e jovens raparigas), 32% para exploração laboral ou económica 

e 25% para ambas as formas de exploração ou para fins indeterminados. Já em 2008 (ILO, 2008c, 

2008d), esta organização reiterou os dados avançados em 2005, estimando ainda a existência de 1.2 

milhões de vítimas de tráfico para fins de trabalho infantil anualmente. A mesma entidade considerou o 

tráfico de pessoas como a terceira atividade criminosa mais rentável do Mundo, depois do tráfico de 

drogas e do de armas, estimando que os lucros globais do tráfico ascendiam, em 2008, aos 32 biliões 

de dólares (Council of Europe, 2007); no entanto, a ONU (European Commission [EC], 2012) já o terá 

considerado como a segunda atividade neste ranking. Outras estimativas (e.g., Musacchio, 2004), 

todavia, apontam para lucros mais reduzidos, nomeadamente na ordem dos nove biliões e meio de 

dólares por ano, sendo que, segundo Malarek (2004), uma mulher poderá ser adquirida por cerca de 

500 a 7.500 dólares e render entre 75.000 a 250.000 dólares por ano. Já Hodge e Lietz (2007) 

apontaram valores de aquisição que poderiam ascender aos 20.000 dólares. 

A base de dados do UNODC (2006) relativa ao tráfico de pessoas contém fontes que envolvem 

organizações de 113 países. Em 2006 apresentava dados coincidentes com os da OIT e indicava que o 

maior número de referências relativas à nacionalidade dos traficantes compreendia habitantes da Ásia, 

Europa Central e Europa de Leste. 
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Em termos não oficiais, alguns organismos têm, de igual modo, divulgado informação estatística 

pertinente, salientando-se a LSI, uma ONG com intervenção em vários países da Europa de Leste que, 

em 2008, apresentou dados baseados na sua experiência de apoio direto a vítimas de tráfico nos dez 

anos anteriores. Assim, indicou que a maioria das vítimas eram mulheres, com idades entre os 18 e os 

30 anos e tinham sido essencialmente traficadas para fins sexuais; todavia, esta entidade revelou que 

nos últimos anos se estaria a verificar um aumento do número de casos de vítimas do sexo masculino 

e para propósitos distintos da exploração sexual (LSI, 2008). 

Embora fortemente criticados, quer em termos metodológicos, quer no que diz respeito ao seu 

âmbito e finalidade (Kempadoo, 2005), os relatórios anuais do United States Department of State (U.S. 

Department of State, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) sobre o tráfico de pessoas7, baseados em 

informações recolhidas pelas suas embaixadas e consulados por todo o Mundo, subscrevem, em larga 

medida, as estimativas avançadas pela OIT e OIM, apontando, por exemplo, em 2008, a existência de 

aproximadamente 800.000 pessoas traficadas internacionalmente, sendo que 80% seriam do sexo 

feminino, 50% destas seriam menores e que 70% das vítimas seriam traficadas para fins sexuais. 

Nestes relatórios é utilizada uma classificação de quatro escalões (Tiers)8 em função dos quais 

se hierarquizam os países alvo de análise no que concerne à situação face ao problema e aos esforços 

desenvolvidos para o erradicar. A Figura 2 representa o posicionamento de Portugal nesta classificação. 
 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 

Figura 2. Posicionamento de Portugal de 2001 a 2012, segundo o U.S. Department of State TIP Report 

 

A classificação do país no Tier 1 significa que, naqueles anos, Portugal preenchia integralmente 

os requisitos mínimos definidos no Trafficking Victims Protection Act 9, para além de revelar esforços 

                                                        
7 Designados “TIP – Trafficking in persons report”. 
8 Classificação: Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch List e Tier 3. 
9 Constitui o texto legislativo de base em que os Estados Unidos definem os requisitos mínimos para a eliminação do tráfico de pessoas.  
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significativos no sentido de os materializar; já a classificação no Tier 2 foi justificada sobretudo pela 

menor eficácia na acusação e condenação dos traficantes e pela ausência de dados concretos face ao 

cumprimento das penas, assim como pela ausência de programas sustentados de repatriamento. Em 

2011 o país foi novamente posicionado no Tier 1 por ter demonstrado uma intensificação dos esforços 

na assistência às vítimas, particularmente através da concessão de autorizações de residência e da 

manutenção de financiamentos atribuídos a ONGs que prestam apoio neste domínio, bem como por 

ter registado, na maioria dos casos em que os traficantes foram condenados, penas efetivas de prisão; 

todavia, em 2012 houve novamente lugar a uma descida na classificação, situação que voltou a ser 

justificada pelos motivos apontados de 2006 a 2010, bem como pelo facto de, em comparação com 

outros países europeus, Portugal ter reportado um número reduzido de vítimas confirmadas.  

Sistematizando os dados preliminares avançados pelo Eurostat em 2010, a infografia publicada 

pela Comissão Europeia (EC, 2012) sobre o tráfico em 19 Estados-membros da União indica que, no 

que diz respeito às vítimas, 76% teriam sido traficadas para fins de exploração sexual, 14% para fins de 

exploração laboral, 6% para outras finalidades (e.g., extração de órgãos, envolvimento em atividades 

criminosas), 3% para mendicidade e 1% para servidão doméstica. Destas vítimas, 70% eram mulheres, 

17% homens, 11% raparigas e 2% rapazes. Em relação aos países de origem, a Roménia e a Bulgária 

surgem como as principais fontes no espaço europeu e a China e a Nigéria como as principais fontes 

fora desse mesmo espaço.  

No mesmo documento é citada a estimativa apresentada pela OIT em junho de 2012 relativa à 

existência de 20.9 milhões de pessoas numa situação de trabalho forçado em todo o Mundo. Quanto à 

distribuição por regiões, 56% dos casos terão lugar na Ásia e Pacífico, 18% na África, 9% na América 

Latina e nas Caraíbas, 8% na Europa Central, de Leste e na Comunidade de Estados Independentes 

(países não integrados na União Europeia), 7% nas Economias Desenvolvidas (e.g., Estados Unidos da 

América, Canadá, Austrália) e países da União Europeia e, por fim, 3% no Médio Oriente. Quanto aos 

suspeitos, considerando os dados fornecidos por 14 Estados-membros, foram identificados 2.204, 70% 

dos quais eram do sexo masculino. Em 85% dos casos, a atividade criminosa consistia na exploração 

sexual e 12% tinham sido alvo de exploração laboral. Dos dados avançados por 20 Estados-membros, 

foram efetuadas aproximadamente 1.600 acusações por tráfico de seres humanos, de onde resultaram 

cerca de 1.250 condenações, considerando os dados fornecidos por 21 Estados-membros. 

As baixas taxas de acusação e condenação por este crime já haviam sido apontadas em vários 

relatórios, nomeadamente no TIP publicado em 2010 (U.S. Department of State, 2010), onde se indica 

que, dos dados recolhidos relativos ao ano de 2009, houve 4.166 acusações de tráfico bem sucedidas, 
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335 das quais relacionadas com casos de exploração laboral. Foram identificadas 49.105 vítimas, o 

que correspondia a uma percentagem de apenas 0.4% face ao número estimado. Finalmente, 62 

países ainda não tinham condenado qualquer traficante ao abrigo da definição do Protocolo de Palermo 

e a prevalência de vítimas no Mundo foi estimada em 1.8 por cada 1.000 habitantes. 

 

2.2. Panorama nacional: Dimensão e parâmetros de identificação e monitorização 

Em Portugal, até 2008 o conhecimento estatístico sobre o tráfico de pessoas era extremamente 

limitado. Para além do habitual problema das cifras negras, a identificação deste crime era dificultada 

pela sua natureza frequentemente transnacional e por ser levado a cabo por organizações complexas, 

experientes e tipicamente envolvidas em mais do que um tipo de ilícito. Acrescia, ainda, a falta de 

clareza causada pela confusão entre o tráfico e a prostituição, assim como o próprio valor negativo 

associado à atividade prostitutiva pela sociedade em geral. Deste modo, até essa data o panorama era 

caracterizado pelo reduzido número de levantamentos estatísticos efetuados e, nos casos em que estes 

eram feitos, o tratamento sobrepunha, quase que invariavelmente, os dados relativos ao lenocínio com 

os do tráfico, tornando impraticável saber quantos casos tinham sido efetivamente detetados, julgados 

e quantos arguidos tinham sido condenados por este crime. Mais difícil ainda era obter a separação 

destes números tendo em conta o tipo de vítimas e as diferentes finalidades do tráfico. Esta situação 

sofreu, porém, uma alteração muito significativa a partir de finais de 2008, com a implementação do 

OTSH, que veio, com base no sistema de monitorização já apresentado, possibilitar um maior detalhe, 

especificação e padronização dos dados. 

No I Relatório Anual sobre a Implementação do Iº Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres 

Humanos (CIG, 2009), que compreende o período de análise de julho de 2007 a novembro de 2008, 

foi apresentado, pela primeira vez no panorama nacional, um conjunto de dados específicos sobre o 

crime, incluindo as diferentes finalidades do tráfico, que se sintetiza na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Polícia Judiciária (PJ), de julho de 2007 a 

novembro de 2008, quanto a procedimentos de investigação criminal e proteção das vítimas 

 

 SEF PJ Total 

N.º de investigações realizadas 21 34 55 

N.º de períodos de reflexão concedidos 22 0 22 

N.º de títulos de residência atribuídos 11 0 11 

Medidas de proteção de testemunhas em processo penal 8 0 8 
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Os dados da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) (MJ, DGPJ, 2009) quanto ao número de 

crimes de tráfico de pessoas registados pelas forças policiais indicavam 43 registos no ano de 2008 e 

17 no primeiro semestre de 2009. Porém, o registo dos processos-crime e condenações pelo crime de 

tráfico de pessoas era apresentado de forma sobreposta ao lenocínio, tornando inviável uma análise 

fidedigna dos mesmos. Da mesma forma, no relatório anual do U.S. Department of State de 2009, este 

organismo referia a inexistência de dados específicos relativos às situações de repatriamento assistido. 

Em 2009, no âmbito do Dia Europeu Contra o Tráfico de Seres Humanos, comemorado a 18 de 

outubro, foram apresentados, pela primeira vez, dados compilados pelo OTSH, tendo este organismo, 

desde então, publicado anualmente um relatório relativo aos casos sinalizados e confirmados no país. 

Nas Tabelas 2 e 3 sistematizam-se os dados compilados pela DGAI (MAI, DGAI, 2009) e pelo 

OTSH (MAI, OTSH, 2010a, 2010b, 2011, 2012), relativos ao total de casos sinalizados e confirmados10 

em cada ano e à caracterização das respetivas vítimas. 

 

Tabela 2. Número total de casos sinalizados e confirmados pela DGAI e pelo OTSH entre 2008 e 2011 

 

N.º Total de Casos Sinalizados (n)  N.º Total de Casos Confirmados (n e %) 

2008 2009 2010 2011  2009 2010 2011 

138 84 86 79a 17 (20.2%) 22 (25.6%) 29 (36.7%)b 

 
a Do total das 79 vítimas, 48 eram estrangeiras traficadas em Portugal e 31 eram portuguesas traficadas no estrangeiro. 
b Do total das 29 vítimas, 11 eram portuguesas e estrangeiras traficadas em Portugal e 18 eram portuguesas traficadas no estrangeiro. 

 

Salvaguardando-se, antes de mais, a inexistência, para uma percentagem significativa dos casos 

sinalizados e confirmados, da totalidade dos dados relativos à sua caracterização sociodemográfica, 

fator que afeta a realização de um estudo mais aprofundado e o estabelecimento de perfis sólidos, e 

salvaguardando-se também algumas diferenças anuais, a análise global dos dados permite concluir, 

quanto à caracterização das vítimas, que, em todos os anos, a maioria das vítimas sinalizadas era do 

sexo feminino, geralmente solteiras e estrangeiras, predominantemente de nacionalidade brasileira, 

seguidas das romenas e oriundas do continente africano, em particular, nigerianas (van der Kellen, 

2010). Com frequência, as vítimas encontravam-se em situação ilegal no país e tinham sido sobretudo 

traficadas para fins de exploração sexual, tipicamente na via pública, casas de alterne ou em espaços 

enquadráveis na categoria dos estabelecimentos de diversão noturna.  

 

                                                        
10

 Confirmações à data da publicação dos relatórios. 
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Tabela 3. Caracterização dos registos relativos às vítimas sinalizadas e confirmadas pelo OTSH de 2008 a 2011, por sexo, idade e finalidade(s) da exploração 

 

R
eg

is
to

s 

An
o 

Finalidades da Exploração (n) Sexo 

(n e %) 

Idade 

Média (M) e Desvio-Padrão (DP) Sexual Laboral Sexual e Laboral 
Sem 
dados Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Total Masc. Fem. Sem 

dados 
Total Masc. Fem. 

Si
na

liz
aç

õe
s 

20
08

 

— — — — — — — — — — 
138 
(100%) 

17  
(12%) 

121 
(88%) 

0 
(0%) 

M=29.6 
DP=7.9 

M=35.4 
DP=9.1 

M=28.8 
DP=7.4 

20
09

 

— — 41 — — 15 — — — 28 
84 
(100%) 

18 
(21.4%) 

61 
(72.6%) 

5 
(6%) 

M=29 
DP=10.5 

M=31 
DP=14 

M=29 
DP=9.1 

20
10

 

1 15 16 1 5 6 0 1 1 12 
35a 
(100%) 

4 
(11.4%) 

30 
(85.7%) 

1 
(2.9%) 

M=21 
DP=6.7 

M=28 
DP=5.4 

M=20 
DP=6 

20
11

 

— — 5 — — 41 — — — 34 
79b 
(100%) 

37 
(46.8%) 

38 
(48.1%) 

4 
(5.1%) 

— — — 

C
on

fir
m

aç
õe

s 

20
09

 

— — 12 — — 2 — — — 3 
17 
(100%) 

2 
(12%) 

15 
(88%) 

0 
(0%) 

M=29 
DP=8.2 

— — 

20
10

 

0 6 6 13 0 13 — — — 3 
22 
(100%) 

14 
(63.6%) 

8 
(36.4%) 

0 
(0%) 

M=28 
DP=10.5 

M=32 
DP=13.6 

M=25 
DP=6.6 

20
11

 

0 3 3 19 4 23 — — — 3 
29c 
(100%) 

19 
(65.5%) 

10 
(34.5%) 

0 
(0%) 

— — — 

  
a
 No ano de 2010 apenas foram contabilizados os dados relativos aos casos que ainda se encontravam em fase de sinalização, embora inicialmente tivessem sido registados 86 casos, sendo que 29 não foram, entretanto, confirmados. 

Assim, existiam 57 casos considerando aqueles que se encontravam sinalizados e os que entretanto já tinham sido confirmados. 
b
 Salienta-se que os dados relativos ao ano de 2011 agrupam as vítimas estrangeiras traficadas em Portugal e as portuguesas traficadas no estrangeiro e que, do conjunto das vítimas sinalizadas, 22 resultaram em não confirmações, 

estando 18 em estado pendente à data da publicação do relatório, 10 delas ocorridas em território nacional e 8 no estrangeiro. 
c  Salienta-se que os dados relativos ao ano de 2011 agrupam as vítimas estrangeiras traficadas em Portugal e as portuguesas traficadas no estrangeiro. 
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Registou-se, porém, sobretudo desde 2010, um aumento do número de vítimas portuguesas, 

nomeadamente mulheres traficadas para Espanha para fins de exploração sexual.  

Todavia, se o panorama das vítimas sinalizadas corresponde às estimativas difundidas por vários 

organismos internacionais, o cenário relativo às vítimas confirmadas tem vindo, desde 2010, a registar 

uma alteração significativa, uma vez em que estas são sobretudo do sexo masculino, de nacionalidade 

portuguesa (seguida da romena e da moçambicana) e, tipicamente, foram alvo de exploração laboral 

em países com maior proximidade a Portugal (e.g., Espanha, França, Holanda, Reino Unido, Bélgica). 

No que diz respeito à idade, os dados indicam que a maioria das vítimas para as quais este 

elemento era conhecido se encontrava na faixa etária dos 20 aos 30 anos, sendo a média de idades 

ligeiramente superior no caso dos homens. Os dados também indicam um aumento de sinalizações e 

confirmações de vítimas menores, traficadas quer para fins de exploração laboral, quer sexual, bem 

como para práticas de mendicidade e tentativa de adoção, sem, contudo, se conhecerem com detalhe 

os seus contornos. A título de exemplo, em 2011 foram sinalizadas 10 vítimas menores, sendo que, 

até à data da publicação do respetivo relatório, tinham sido confirmadas três situações, todas do sexo 

feminino e de nacionalidade romena e portuguesa, cujas idades rondavam os 12 meses e os 16 anos.  

Um último dado relevante diz respeito ao facto de as ONGs sinalizarem essencialmente vítimas 

do sexo feminino traficadas para fins sexuais e que acabam por não ser encaminhadas para os OPCs. 

Esta situação poderá estar relacionada com a própria atividade dessas organizações (e.g., na área da 

prostituição) ou pelo facto de subsistir a descrença face à eficácia da atuação das autoridades policiais. 

Quanto ao apoio prestado às vítimas, na Tabela 4 apresentam-se os dados relativos ao número 

de encaminhamentos para o CAP e de acolhimentos efetuados por esta entidade11, bem como às 

autorizações de residência concedidas, medidas que têm registado oscilações desde 2008.  

 

Tabela 4. Dados do OTSH relativos ao número de encaminhamentos e acolhimentos de vítimas pelo CAP e de 

autorizações de residência concedidas entre 2008 e 2011 

 

 2008 2009 2010 2011 Total 

N.º de encaminhamentos para o CAP 2 17 — — 19 

N.º de acolhimentos pelo CAP 2 10 4 3 19 

N.º de autorizações de residência concedidas 10 3 14 3 30 

                                                        
11 Salienta-se a existência de dados que dão conta do acolhimento de vítimas de tráfico por outras entidades que não o CAP, designadamente associações 

de apoio à vítima (e.g., APAV, UMAR), congregações religiosas (e.g., Irmãs Adoradoras) e outras organizações da sociedade civil (e.g., Cruz Vermelha 
Portuguesa, Santa Casa da Misericórdia). 
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Do conjunto de vítimas acolhidas nesta estrutura, a maioria eram de nacionalidade brasileira e 

romena, traficadas essencialmente para fins sexuais. As idades rondavam os 20-30 anos, embora 

tivesse sido registado um elevado número de menores. A título de exemplo, em 2009, 40% das vítimas 

era de nacionalidade romena, 70% tinha sido alvo de exploração sexual e a média de idades situava-se 

nos 22 anos, embora metade tivesse idade igual ou inferior a 18 anos. As autorizações de residência 

foram essencialmente concedidas a vítimas do sexo feminino e de nacionalidade brasileira. 

No que concerne aos suspeitos/arguidos, os dados são escassos e não permitem retirar grandes 

ilações. Ainda assim, de acordo com o Relatório do Sistema Integrado de Informação e Conhecimento 

de 2010 (Lisboa et al., 2010), o número de crimes de tráfico de pessoas registados aumentou de modo 

significativo de 2007 para 2008, conforme representado na Figura 3, sendo que este aumento poderá 

estar relacionado com o início da utilização do GUR por parte das autoridades policiais e com a 

exigência de maior especificação das denúncias recebidas. Desde 2008, porém, o número tem vindo a 

registar uma tendência decrescente. 
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Figura 3. Número de crimes de tráfico de pessoas registados pela DGPJ entre 2004 a 2009, segundo o Relatório 

do Sistema Integrado de Informação e Conhecimento de 2010 

 

Por sua vez, os dados relativos aos números de condenações e de processos-crime em fase de 

julgamento apresentados pelo OTSH de 2007 até ao final do 1º semestre de 2009 são apresentados 

na Tabela 5, onde é possível constatar um aumento do número de condenações ao longo do período 

em causa e um decréscimo do número de processos-crime.  
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Tabela 5. Número e percentagem de condenações e de processos-crime na fase de julgamento, findos nos 

tribunais judiciais de 1ª instância, entre 2007 e 2009, segundo o OTSH 

 

Ano Condenações (n e %) Processos-Crime (n e %) 

2007 116 27% 55 39% 

2008 140 33% 54 38% 

2009 (1º semestre) 172 40% 33 23% 

Total 428 100% 142 100% 

 

Segundo os dados recolhidos pelo OTSH junto da DGPJ (MAI, OTSH, 2010a, 2010b, 2011), têm 

sido sinalizados sobretudo indivíduos do sexo masculino e de nacionalidade portuguesa, seguidos de 

romenos, brasileiros e espanhóis, havendo, em alguns casos, correspondência de nacionalidades entre 

estes elementos e as vítimas. A média de idades rondava os 30 anos, embora com uma dispersão 

significativa. No entanto, em 2011 (MAI, OTSH, 2012), os OPCs registaram 25 crimes e 21 suspeitos, 

sendo que a sua distribuição por sexo era equitativa (11 do sexo masculino e 10 do sexo feminino).  

A estratégia de recrutamento mais frequentemente utilizada pelos angariadores, quer nos casos 

sinalizados, quer nos confirmados, e independentemente da finalidade do tráfico, consistia nas propostas 

ou promessas de trabalho no país de destino, na agricultura, construção civil ou noutras atividades de 

manufaturação, frequentemente feitas por pessoas conhecidas das vítimas (e.g., amigos ou familiares), 

e o processo de exploração implicava várias estratégias de controlo, tais como ameaças às próprias 

vítimas ou a familiares destas, ofensas corporais, a subordinação a sistemas de dívida, a restrição da 

liberdade de movimentos e a sonegação de documentação pessoal (MAI, OTSH, 2010a, 2010b, 2011, 

2012). Todavia, tem vindo a registar-se uma tendência de diminuição do número de vítimas que se 

encontram em situação de ilegalidade no país, o que acaba por tornar ainda mais difícil a sua deteção.  

As estatísticas não estatais sobre o tráfico limitam-se aos dados da Associação Portuguesa de 

Apoio à Vítima (APAV, 2009; APAV, 2010a, 2010b, 2011, 2012), sintetizados na Tabela 6, e onde é 

possível constatar que, no conjunto dos crimes que apresentam uma associação com o tráfico, este 

tem vindo a assumir uma maior representação estatística, particularmente no que respeita ao tráfico 

para fins de exploração sexual, com um aumento do número de registos em 2009 face a 2008 na 

ordem dos 33.3%, sendo este aumento ainda mais acentuado no ano de 2010 (45.4%), decrescendo no 

ano seguinte para cerca de metade. É, no entanto, importante perceber se estas flutuações se devem a 

aumentos ou diminuições reais do número de crimes cometidos ou se, por outro lado, se ficam a dever 

a uma maior visibilidade do tráfico, traduzida no maior número de sinalizações. 



Parte I – Capítulo I: Sobre o entendimento do tráfico de seres humanos e das suas manifestações 

 
30 

Tabela 6. Tipologia e número de crimes registados pela APAV de 2005 a 2011 

 

Ano Tráfico de pessoas para 
exploração sexual 

Tráfico de pessoas para 
exploração laboral 

Comercialização de 
pessoas/Escravidão 

2005 1 — — 

2006 — 6 1 

2007 1 7 — 

2008 6 10 2 

2009 8 6 — 

2010 11 6 2 

2011 6 3 5 

Total 33 38 10 

 

2.3. Consensos e obstáculos face à medição do fenómeno 

Apesar da abrangência e, frequentemente, da discrepância dos dados avançados pelos diversos 

organismos, existem alguns pontos de consenso que é importante reter: 

a) em primeiro lugar, que o tráfico atinge cifras em todo o Mundo que suscitam preocupação;  

b) de seguida, que os grupos que, globalmente, parecem apresentar maior vulnerabilidade são 

as mulheres e as crianças (Belser, 2005; CIG, 2008b; Hodge & Lietz, 2007; Hughes, 2000; 

ILO, 2008c, 2008d; Malarek, 2004; UNODC, 2008a, 2009); 

c) depois, que o mercado onde este fenómeno se revela com maior proeminência é a indústria 

do sexo (Council of Europe, 2007; Monzini, 2005; Rozenbergs, 2008), embora a exploração 

laboral tenha vindo a ganhar relevância nas estatísticas oficiais; 

d) e, por fim, que, dada a natureza do fenómeno, pautada pela opacidade, pela mutabilidade e 

pela frequente comorbilidade com outros ilícitos e fenómenos sociais, somando-se, ainda, à 

sua rentabilidade, o seu combate implica uma colaboração estreita entre as nações e as 

diversas organizações estatais e da sociedade civil, assim como uma participação ativa por 

parte do cidadão comum. 

 

Importa, porém, tecer algumas considerações críticas em relação às estatísticas produzidas, na 

medida em que a maioria delas não são mais do que meras estimativas e, como tal, apresentam um 

conjunto de limitações, particularmente no que respeita à acessibilidade, à consistência, à fiabilidade e 

à comparabilidade dos dados (Clawson et al., 2006; Hughes, 2000; IOM, 2004; Kangaspunta, 2003; 
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Kelly, 2005a, 2005b; LSI, 2008; OSCE, 2006; Petros, 2005; United Nations Global Initiative to Fight 

Human Trafficking [UN.GIFT], 2008b; UNODC, 2009; USGAO, 2006).  

Algumas destas limitações prendem-se com o facto de, apesar de haver mais dados estatísticos 

disponíveis, os indicadores utilizados continuarem a ser pobres, para além de ser recorrente a falta de 

transparência metodológica, traduzida pela completa ausência ou pelos limitados esclarecimentos 

sobre a origem dos dados, bem como acerca dos procedimentos de tratamento dessa informação. 

Coloca-se, também, o problema recorrente da definição do crime de tráfico de pessoas, na medida em 

que esta não é uniforme entre os países e, menos ainda, entre as diferentes entidades que o analisam 

(IOM, 2004; Schauer & Wheaton, 2006), implicando problemas em termos da comparabilidade dos 

dados; salvaguarde-se, também, a inexistência de legislação específica sobre o tráfico em vários países, 

resultando na ausência de estatísticas criminais oficiais. 

Por outro lado, a (mais que) provável sub-representação do crime, dada a sua natureza oculta, e 

a sua frequente manifestação em atividades caracterizadas pela elevada clandestinidade e marcadas 

pelo estigma social, como é caso da prostituição, conduz, tendencialmente, a taxas de identificação e 

denúncia reduzidas. Paralelamente, a possibilidade de haver diferentes critérios e procedimentos no 

registo das denúncias e o medo associado às autoridades policiais (e.g., devido ao receio de detenção, 

expulsão ou retaliação e à desconfiança face aos serviços de controlo e justiça) funcionam como outros 

constrangimentos à consistência e fiabilidade dos dados.  

A habitual ausência das situações de tráfico interno nas estatísticas, a sobrevalorização do tráfico 

de mulheres e de crianças para fins de exploração sexual em detrimento das restantes finalidades e a 

confusão entre auxílio à imigração ilegal, lenocínio, prostituição e tráfico (UNODC, 2009) constituem, 

ainda, dificuldades que, por norma, se sobrepõem à desejada objetividade estatística. Paralelamente, o 

acesso aos traficantes e, consequentemente, aos seus dados de caracterização e formas de atuação 

também é extremamente limitado. 

Outra limitação prende-se com a necessidade de assistência técnico-financeira para recolha e 

estandardização dos dados, recursos frequentemente indisponíveis; ou seja, poucos países possuem 

os recursos necessários para uma proceder a uma recolha sistemática de dados (Petros, 2005), sendo 

as estimativas, muitas vezes, extrapoladas a partir de pequenas amostras, que, obviamente, não serão 

representativas do fenómeno. Para além disso, também parece haver, por parte das entidades que 

contactam com as vítimas, alguma relutância em partilhar informação (Brunovskis & Surtees, 2007). 

Salientam-se, por fim, dois aspetos adicionais que funcionam como elementos que dificultam a 

deteção e a sinalização destes casos e se afiguram, do ponto de vista psicológico, como fundamentais: 
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a frequente ausência de autoperceção por parte das pessoas exploradas como sendo vítimas de um 

crime com elevado grau de severidade, dado que estas poderão, ainda assim, considerar estar numa 

situação mais favorável face àquela em que se encontravam originalmente (Logan, Walker, & Hunt, 

2009; LSI, 2008; Mukasey, Sedgwick, & Gillis, 2008; Simkhada, 2008; Surtees, 2007; van der Kellen, 

2010), e o facto de o valor humano ser reduzido a um cálculo financeiro, com escassas considerações 

acerca dos significados e consequências simbólicas que o crime implica para as vítimas.  

 

3. Contributos da produção empírica para a compreensão da realidade nacional 

Embora atualmente seja possível encontrar um vasto conjunto de artigos e relatórios acerca do 

tráfico de pessoas, são escassas as investigações empíricas nesta área. As limitações que se colocam 

ao estudo, essencialmente em termos do acesso aos seus agentes, da definição de conceitos e no 

desenho metodológico, têm-se traduzido num número circunscrito de estudos desenvolvidos (David, 

2008; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Lisboa et al., 2010), fazendo com que qualquer tentativa para 

quantificar ou definir o problema tenda a produzir conclusões pouco sólidas. O panorama nacional é 

ainda mais parco a este nível, com os poucos estudos efetuados sobre a temática a datarem da última 

década e a assumirem um carácter ainda muito exploratório. Apesar de a sua maioria ser resultado de 

projetos e financiamentos públicos, a insuficiência de fundos é outro dos problemas recorrentes.  

Nas Tabelas 7, 8, 9 e 10 é apresentada uma sinopse dos estudos empíricos realizados e 

publicados em Portugal sobre o tráfico de pessoas12 na sua generalidade (e.g., Peixoto et al., 2005), o 

tráfico e a exploração laboral (e.g. Pereira & Vasconcelos, 2007), o tráfico de mulheres para fins de 

exploração sexual (e.g., Neves, 2011; Santos et al. 2008; Simões & Peça, 2009), bem como outros 

que, não tendo como objeto central de estudo esta problemática, acabaram por apresentar indicadores 

e considerações importantes acerca do mesmo (e.g., Manita & Oliveira, 2002; Ribeiro, Silva, Ribeiro, & 

Sacramento, 2005; Ribeiro, Silva, Schouten, Ribeiro, & Sacramento, 2007).  

Enquanto que grande parte dos estudos sobre o tráfico resultaram de iniciativas organizacionais, 

algumas delas comissionadas pelo próprio Estado com o objetivo de trazer à consciência social a sua 

existência em território nacional, começaram, entretanto, a surgir pesquisas desenvolvidas no domínio 

académico que incidem em aspetos particulares desta realidade e alguns working papers sobre a 

contextualização jurídica do crime, a compreensão do panorama da cooperação policial e a assistência 

às vítimas, bem como a análise da situação dos casamentos por conveniência (e.g., Grassi, 2005). 

                                                        
12

 Sintetizam-se apenas os estudos considerados mais relevantes para efeito do trabalho apresentado nesta tese – isto é, os que fornecem indicadores 

concretos sobre a problemática do tráfico de seres humanos –, salientando-se, no entanto, a existência de múltiplas outras fontes para a investigação 
conduzida no âmbito da prostituição em Portugal. Embora várias das suas conclusões sejam referidas ao longo desta tese, pretende-se, neste ponto, uma 
visão mais organizada destes contributos. Para uma análise mais compreensiva dos estudos em apreço deverão ser consultadas as fontes originais.  
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Tabela 7. Estudos empíricos efetuados em Portugal que fornecem indicadores sobre a problemática do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual (continua) 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação 

Objetivos 
gerais 

Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico de 
mulheres para fins de exploração sexual 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

Estudo de 
caracterização da 
prostituição de rua 
no Porto e 
Matosinhos 

Manita &  
Oliveira 
(2002), 
Universidade 
do Porto 
 
Projeto “De 
rua em rua”, 
cofinanciado 
pela União 
Europeia/ 
Programa 
STOP  

- Caracterizar 
a atividade 
prostitutiva 
nesta zona 
geográfica; 

- Investigar 
eventuais 
ligações a 
redes de 
tráfico de 
pessoas;  

- Obter a 
perceção 
sobre as 
iniciativas de 
apoio 
disponíveis e 
os níveis da 
sua adesão. 

Estudo com 124 
prostitutas de rua, 
96.6% das quais 
eram portuguesas, 
com uma média 
de idades de 35 
anos, baixo nível 
de escolaridade e 
em situações 
diversificadas 
quanto ao estado 
civil.  

- Observação 
participante; 

- Aplicação de 
questionários; 

- Realização de 
entrevistas para 
recolha de 
narrativas de tipo 
biográfico. 

- Apenas 3.4% (n=4) das participantes no estudo se assumiram como 
vítimas de tráfico e outras 2 (estrangeiras) produziram narrativas com 
indícios de que teriam sido traficadas, não se assumindo como tal; 

- 54.5% das participantes consideraram que “as mulheres que 
trabalham na rua” são traficadas; 

- Dos 94.9% de participantes que indicaram já ter ouvido falar de 
situações de tráfico, 50% referiram como fonte de informação as 
colegas da rua, 41.2% os media e 8.8% outras fontes;  

- 30% das participantes afirmaram conhecer pessoalmente vítimas de 
tráfico, sendo que estas seriam, em 85.7% dos casos, cidadãs 
nacionais, estrangeiras em 5.7% dos casos e, quer portuguesas quer 
estrangeiras, em 8.6% dos casos. Referiram ainda que, em 70.6% dos 
casos, essas vítimas trabalhariam na rua e as restantes em locais 
privados (e.g., casas de prostituição, bares de alterne); 

- Uma das conclusões centrais do estudo postula as mulheres que se 
prostituem como globalmente dotadas de poder negocial, contrariando-
se, desta forma, a imagem estereotipada da prostituta como “vítima 
coagida”. Excetuam-se, no entanto, as situações de tráfico que as 
autoras consideraram, perante os dados obtidos, que seriam situações 
praticamente inexistentes neste contexto. 
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Tabela 7. Estudos empíricos efetuados em Portugal que fornecem indicadores sobre a problemática do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual (continuação) 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação 

Objetivos 
gerais 

Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico de 
mulheres para fins de exploração sexual 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

Pelas ruas da 
cidade: A 
prostituição na 
Baixa Lisboeta 

Santos 
(2007), 
Instituto 
Superior de 
Ciências do 
Trabalho e da 
Empresa 

Conhecer as 
características 
pessoais e a 
teia de 
relações 
sociais das 
mulheres que 
se prostituem 
na Baixa 
Lisboeta. 

Contacto com 70 
mulheres que se 
prostituíam nesta 
zona geográfica.   

- Observação de 
campo (integração 
numa equipa de 
rua que prestava 
apoio a mulheres 
prostitutas); 

- Entrevistas a 
prostitutas. 

- Parece haver uma distinção entre as prostitutas portuguesas e as 
imigrantes e, dentro destas, entre as africanas e as da Europa de 
Leste. Porém, o contacto com as imigrantes limitou-se a conversas 
com quatro mulheres de nacionalidade romena; 

- As imigrantes de Leste eram mais jovens (entre os 13 e os 20 anos) e 
as africanas mais velhas (entre os 25 e os 35 anos);  

- Os períodos de permanência destas mulheres no país eram 
geralmente curtos (normalmente até seis meses, correspondendo ao 
período de duração do visto); 

- Não houve registo de qualquer denúncia por parte das mulheres 
relativamente à possibilidade de estarem a ser controladas por redes 
de tráfico ou de serem alvo de violência, sendo que o envolvimento na 
atividade prostitutiva era sobretudo justificado pela precariedade de 
condições de vida no seu país de origem e conhecendo, à partida, o 
que viriam fazer no país de destino. Algumas pessoas locais 
denunciaram, no entanto, a presença de homens que as vigiavam e 
lhes extorquiam dinheiro; 

- Houve referência por parte das prostitutas portuguesas de alguns 
conflitos com as imigrantes devido ao facto de estas praticarem preços 
mais baixos e serem mais agressivas na solicitação dos clientes. 
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Tabela 7. Estudos empíricos efetuados em Portugal que fornecem indicadores sobre a problemática do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual (continuação) 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação  

Objetivos gerais Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico de 
mulheres para fins de exploração sexual 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

Prostituição 
abrigada em 
clubes – Zonas 
fronteiriças do 
Minho e Trás-
os-Montes: 
Práticas, riscos 
e saúde13 

Ribeiro, Silva, 
Ribeiro, & 
Sacramento 
(2005), 
Universidade de 
Trás-os-Montes e 
Alto Douro e 
Universidade do 
Minho 
 
Projeto  
“ISADORA”, 
Programa 
INTERREG III A 

- Caracterizar a 
atividade 
prostitutiva 
abrigada nas 
zonas fronteiriças 
do Minho e Trás-
os-Montes; 

- Conhecer os 
problemas de 
saúde e os 
comportamentos 
de risco das 
mulheres e a 
relação que 
estabelecem com 
os serviços de 
saúde. 

Estudo com 142 
prostitutas, 120 
das quais 
estrangeiras, e 
com 15 clientes 
portugueses. 

- Observação de 
campo (clubes e 
bordéis);  

- Realização de 
entrevistas semi-
dirigidas a 
prostitutas e 
clientes. 

- A prostituição abrigada em clubes envolve muitas mulheres 
estrangeiras, sobretudo provenientes da América Latina (62% eram 
brasileiras e 8% colombianas). Apenas 15% eram portuguesas; 

- A maioria das mulheres encontrava-se em situação ilegal (35% eram 
imigrantes irregulares, 33% tinham visto de turista, 24% tinham 
autorização de residência e 8% estavam em processo de legalização); 

- Verifica-se uma elevada rotatividade das mulheres como forma de 
minimizar a visibilidade social e os riscos de deteção, bem como 
para proceder à renovação periódica da “oferta”, sendo que as faltas 
eram punidas com multas (entre 20 e 200 euros diários); 

- Frequentemente, aquando da chegada das mulheres ao país, e por 
força das dívidas contraídas com os empresários para o custeamento 
das despesas da viagem, alojamento e alimentação, estes impõem-
lhes limites à sua mobilidade e liberdade, podendo mesmo reter os 
seus documentos; 

- Estes dados podem sugerir a existência de situações de tráfico, 
embora essa conclusão não resulte explicitamente do estudo.  

 

                                                        
13

 Este estudo foi, posteriormente, alargado em termos de amostra (200 mulheres inquiridas e 10 entrevistadas) e foi alvo de uma nova publicação, intitulada Vidas na raia: Prostituição feminina em regiões de fronteira (Ribeiro, Silva, 

Schoulen, Ribeiro, & Sacramento, 2007). Deste estudo acabaram, depois, por derivar outras publicações dos autores, designadamente análises particulares sobre a violência de que estas mulheres são alvo (Ribeiro & Sacramento, 2005), 
sobre o perfil e os discursos dos clientes (Sacramento, s.d.), bem como publicações parciais dos resultados obtidos em capítulos onde se problematiza a abordagem ao fenómeno da prostituição na sua generalidade (Silva, 2005, 2010). Os 
principais resultados vão, no entanto, essencialmente de encontro à informação apresentada na tabela. Alicerçados nos resultados do estudo, os autores propõem a legalização da prostituição livre e voluntária. 
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Tabela 8. Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de seres humanos em geral 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação 

Objetivos gerais Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico de 
seres humanos em geral 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

O tráfico de 
migrantes em 
Portugal: 
Perspectivas 
sociológicas, 
jurídicas e 
políticas 

Peixoto, Soares, 
Costa, Murteira, 
Pereira, & 
Sabino (2005), 
ACIME – Alto 
Comissariado 
para a Imigração 
e Minorias 
Étnicas 
 
Financiado pela 
Fundação para a 
Ciência e a 
Tecnologia 

- Compreender a 
dimensão e 
complexidade do 
tráfico de 
migrantes em 
Portugal; 

- Caracterizar as 
redes a atuar no 
país; 

- Caracterizar os 
grupos de vítimas 
alvo de tráfico. 

Estudo com 
agentes 
institucionais do 
Governo e de 
ONGs, bem 
como com 
reclusos do sexo 
masculino que 
se encontravam 
detidos por 
crimes 
relacionados 
com o tráfico de 
migrantes. 

- Recolha 
bibliográfica, 
estatística e 
documental; 

- Análise da 
imprensa escrita; 

- Consulta de 
processos 
judiciais; 

- Realização de 30 
entrevistas semi-
diretivas a 
técnicos e oito a 
reclusos. 

- Estudo amplo com foco particular no fenómeno do tráfico de mão de 
obra, de mulheres e de crianças, para além de uma análise da 
imprensa escrita nacional; 

- Quanto ao tráfico de mulheres, os principais pontos de origem são o 
Brasil, seguidos, em menor número, de países da Europa de Leste e 
africanos. A idade situa-se entre os 20-30 anos. As brasileiras serão 
mais utilizadas na prostituição em bares de alterne e apartamentos, 
as africanas e romenas na prostituição rua e as de outros países de 
Leste no striptease e clubes de luxo. As mulheres viajam usualmente 
em pequenos grupos, quase sempre com vistos de turistas; 

- As redes de Leste serão pautadas por estruturas organizativas mais 
complexas, hierarquizadas e violentas. A maioria dos traficantes é do 
sexo masculino e tendencialmente oriundos dos países de origem, 
trânsito ou destino das vítimas, havendo, porém, evidências da 
presença de mulheres nestes papéis, quer como angariadoras, quer 
como proprietárias dos espaços de exploração. Como formas de 
controlo e coação, por norma, a documentação das mulheres é 
retida, é estimulado um ambiente de medo e ameaça constante e 
são regularmente movimentadas para outros locais de exploração; 

- O número de condenações por este crime é muito limitado, em parte 
devido à estreita relação do tráfico com outros ilícitos. 
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Tabela 9. Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de pessoas para fins de exploração laboral (continua) 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação  

Objetivos gerais Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico 
de pessoas para fins de exploração laboral 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

Combate ao 
tráfico de seres 
humanos e 
trabalho 
forçado: Estudo 
de casos e 
respostas de 
Portugal 

Pereira & 
Vasconcelos 
(2007),  
Organização 
Internacional 
do Trabalho 
(Escritório de 
Lisboa) 
 
Financiado 
pela Comissão 
Europeia e pelo 
Departamento 
do Trabalho e 
Pensões do 
Reino Unido 

- Estudar o fenómeno 
da exploração laboral 
e do trabalho forçado 
a que os migrantes e 
vítimas de tráfico 
estão sujeitas em 
Portugal e em países 
de destino da 
emigração nacional; 

- Conhecer a realidade 
com que se 
confrontam os 
migrantes na Europa 
e as respostas mais 
adequadas para 
combater a 
exploração; 

- Melhorar a legislação 
nacional sobre o 
trabalho forçado e 
reforçar a capacidade 
de aplicação da lei. 

Análise de 78 
notícias da 
imprensa escrita 
sobre tráfico e 
exploração de 
e/imigrantes entre 
2000 e 2006; 
condução de 28 
entrevistas a 
atores 
institucionais, a 
cinco imigrantes e 
a dois emigrantes; 
aplicação de 13 
questionários em 
delegações da 
Inspeção-Geral do 
Trabalho e 10 a 
conselheiros do 
Conselho das 
Comunidades 
Portuguesas. 

- Recolha 
bibliográfica, 
estatística e 
documental; 

- Análise de 
conteúdo da 
imprensa escrita; 

- Entrevistas 
semidiretivas, 
com posterior 
análise de 
conteúdo; 

- Aplicação de 
questionários, 
com posterior 
análise de 
conteúdo. 

No que diz respeito aos imigrantes: 
- Há várias situações irregulares e ilícitas nas relações laborais e 

um aproveitamento da vulnerabilidade dos imigrantes pelos 
empregadores. No entanto, parece ser limitado o número de 
casos de trabalho forçado, em que existe uma efetiva restrição da 
liberdade, impedindo-os de sair da relação laboral (e.g., situações 
de retenção de documentos, rapto e sequestro, aprisionamento 
no local de trabalho, ameaças ou agressões, indução de dívidas e 
extorsão ou ameaças de despedimento arbitrário); 

- São frequentes formas mais subtis de coação sobre os 
trabalhadores que resultam da fragilidade do seu estatuto jurídico 
e da sua fraca capacidade de negociação (e.g., falsas promessas 
sobre as condições de trabalho e alojamento; falta de pagamento 
de salários e das contribuições ao Estado; excesso de horas de 
trabalho, sem pagamento suplementar; incumprimento das 
condições de higiene e segurança no trabalho; não realização de 
contratos; despedimentos sem justa causa; entre outras); 

- As formas de exploração laboral encontradas parecem ocorrer 
sobretudo no mercado de trabalho, não estando, por isso, 
associadas às redes que organizam o transporte dos imigrantes. 
Todavia, quando presentes, estas redes intervêm sobretudo 
através da extorsão dos imigrantes.  
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Tabela 9. Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de pessoas para fins de exploração laboral (continuação) 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação 

Objetivos gerais Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico 
de pessoas para fins de exploração laboral 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

Combate ao 
tráfico de seres 
humanos e 
trabalho 
forçado: Estudo 
de casos e 
respostas de 
Portugal (cont.) 

    No que diz respeito aos emigrantes: 
- Existem evidências de situações de exploração laboral de 

portugueses em países da União Europeia (e.g., Espanha e 
Países Baixos), sendo que a maioria das vítimas são pessoas 
com baixas qualificações que emigraram para prestar serviços no 
setor da agricultura ou na indústria;  

- A coação física ou o sequestro dos emigrantes como meios de os 
manter forçados nas suas funções parecem ter sido substituídos 
por formas mais subtis de coação psicológica;  

- O desemprego, a vergonha que enfrentam ao voltar a Portugal 
sem qualquer recurso financeiro e o pudor em admitir o engano 
de que foram vítimas poderão explicar o facto de muitos 
emigrantes acabarem por sucumbir às condições laborais 
abusivas que lhes são impostas;  

- Empresas de trabalho temporário e angariadores informais ao 
serviço de empresas estrangeiras parecem desempenhar um 
papel central no encaminhamento de trabalhadores para 
situações de exploração laboral, pelo que urge promover uma 
aplicação rigorosa das normas em vigor relativas a esta atividade, 
para além de se tratarem as questões do tráfico no quadro dos 
direitos humanos, reforçando a proteção das vítimas, apostando 
na criação de canais legais para a migração e adotando medidas 
preventivas nos países de origem. 
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Tabela 10. Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual (continua) 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação 

Objetivos gerais Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico 
de mulheres para fins de exploração sexual 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

Tráfico de 
mulheres em 
Portugal para 
fins de 
exploração 
sexual 

Santos, 
Gomes, 
Duarte, & 
Baganha 
(2008), 
Centro de 
Estudos 
Sociais da 
Universidade 
de Coimbra 
 
Projeto  
CAIM – 
Cooperação, 
Ação, 
Investigação, 
Mundivisão, 
financiado 
pela Iniciativa 
Comunitária 
EQUAL 

- Perceber e caracterizar 
o tráfico de mulheres 
para fins de exploração 
sexual no território 
nacional; 

- Conhecer as respostas 
da sociedade civil para 
as vítimas;  

- Compreender os 
discursos legal, policial, 
mediático e das 
organizações envolvidas 
no apoio às vítimas; 

- Produzir 
recomendações para 
lidar com o problema. 

Estudo com cerca 
de 80 informantes: 
mulheres que 
trabalhavam em 
casas de alterne, 
OPCs, elementos 
do Ministério 
Público, juízes e 
dirigentes de 
ONGs e outras 
entidades de apoio 
às vítimas, bem 
como com um 
recluso detido por 
tráfico de pessoas. 

- Entrevistas 
semiestruturadas 
com posterior 
análise de 
conteúdo; 

- Focus groups 
com posterior 
análise de 
conteúdo; 

- Consulta de 
processos 
judiciais com 
posterior análise 
de conteúdo; 

- Análise de 
anúncios na 
imprensa escrita 
com posterior 
análise de 
conteúdo; 

- Observação de 
campo em casas 
de alterne. 

- A maioria das fontes aponta para uma preponderância em 
Portugal de vítimas que deram o seu consentimento inicial para 
trabalhar na indústria do sexo e que, depois, foram alvo de uma 
situação de exploração. Porém, surgiram indícios na análise de 
processos judiciais de que algumas mulheres, sobretudo da 
Europa Central, de Leste, Ásia e África, desconheciam qual o 
trabalho que as aguardava em Portugal; 

- Vários dados confirmam o envolvimento de portugueses nas 
redes, sendo, sobretudo, os donos dos estabelecimentos onde a 
exploração acontece. Os estrangeiros são, essencialmente, 
elementos angariadores, transportadores e, por vezes, 
controladores das mulheres. A idade destes elementos situa-se 
entre os 30-40 anos. Regista-se também, ainda que em menor 
grau, o envolvimento de mulheres nestas redes; 

- O tráfico sexual em Portugal é atualmente praticado sobretudo 
por grupos com uma estrutura menos “pesada” e não tanto por 
grupos como as “máfias” de Leste, que atuaram em Portugal 
sobretudo nos finais dos anos 90; 

- Os estudos de campo em casas de alterne nos distritos de Aveiro, 
Guarda e Lisboa revelaram que, para cada região, havia um 
conjunto de fatores (e.g., proximidade com Espanha, poder de 
compra dos clientes, ação das polícias) que condicionava a maior 
ou menor efervescência da oferta e propensão para o tráfico; 
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Tabela 10. Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual (continuação) 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação 

Objetivos gerais Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico 
de mulheres para fins de exploração sexual 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

Tráfico de 
mulheres em 
Portugal para 
fins de 
exploração 
sexual (cont.) 

 
 

  
 

 
 

- A ajuda às vítimas de tráfico exige uma abordagem 
multidisciplinar que envolve, para além do acolhimento, a 
assistência médica, psicológica, jurídica, entre outras, sendo 
sobretudo disponibilizada por associações e ONGs que trabalham 
nas áreas da prostituição e violência, apesar de a maioria 
denunciar a falta de recursos humanos, técnicos, financeiros e de 
formação especializada para lidar com este tipo de situações; 

- Os obstáculos à eficácia da investigação resultam do próprio 
enquadramento legal que define as competências dos diferentes 
OPCs, para além da falta de formação específica dos agentes. A 
frequente natureza transnacional do crime levanta, também, uma 
dificuldade adicional na articulação com as autoridades policiais 
estrangeiras; 

- As vítimas encontram-se, normalmente, fragilizadas ao nível físico 
e psicológico. A contribuir para esta situação está o facto de se 
encontrarem, quase sempre, longe do seu país e das suas redes 
de suporte, de possuírem uma bagagem cultural distinta e terem 
dificuldades no domínio da língua portuguesa. Paralelamente, por 
estarem inseridas no mundo da prostituição, raramente contam 
com a empatia das comunidades locais, sendo por estas, muitas 
vezes, estigmatizadas.  
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Tabela 10. Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual (continuação) 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação 

Objetivos gerais Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico 
de mulheres para fins de exploração sexual 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

Da estrada 
para a 
passerelle: O 
tráfico de 
mulheres para 
exploração 
sexual na 
imprensa 

Simões & 
Peça (2009),  
Centro de 
Investigação 
Media e 
Jornalismo 
 
Financiado 
pela 
Fundação 
para a 
Ciência e a 
Tecnologia 

- Compreender o modo 
como o tráfico de 
mulheres para fins 
sexuais é discutido no 
espaço público; 

- Perceber quais as 
tendências na 
organização formal e de 
conteúdo semântico; 

- Analisar quais os atores 
mobilizados nestas 
construções discursivas. 

Análise de 194 
artigos e editoriais 
sobre o tráfico de 
mulheres para fins 
sexuais e sobre a 
prostituição, 
retirados de cinco 
jornais diários, 
dois semanários e 
duas revistas 
semanais, entre 
janeiro de 2007 e 
março de 2008. 

- Análise de 
conteúdo; 

- Análise crítica do 
discurso. 

- Nas fontes consultadas predominam os artigos classificados 
como respeitantes ao tráfico de mulheres (69.6%), em 
comparação aos que incidem sobre a prostituição (30.4%); 

- Em contraste com as instâncias que exercem o controlo da lei e 
da ordem, os restantes atores não assumem um papel ativo no 
discurso mediático, sendo o cliente uma figura eclipsada, estando 
presente em menos de 5% do total das peças. As duas classes de 
mulheres dominantes, as “traficadas” e as “prostitutas”, também 
são relegadas para um papel passivo no discurso, reproduzindo 
um modelo cultural de mulher passivo e inábil para a tomada de 
decisão, reduzindo-as à condição de mercadoria transacionada 
no mercado do sexo; 

- A característica sociodemográfica mais evidente relativamente às 
mulheres é a sua nacionalidade, quer estas sejam classificadas 
como estrangeiras ou brasileiras. Surgem também referências à 
situação de ilegalidade no país, especialmente quando estas são 
entendidas como “prostitutas” e menos como “traficadas” (9%); 

- O discurso da imprensa partilha traços de uma cobertura 
mediática que fomenta o alarme social, pela amplificação da 
participação de estrangeiros(as) e minorias em situações de 
desvio e pela catastrofização do fenómeno através de referências 
a “máfias”, “megaoperações policiais” e “migrações em massa”. 
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Tabela 10. Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual (continuação) 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação 

Objetivos gerais Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico 
de mulheres para fins de exploração sexual 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

Women 
trafficking for 
sexual 
exploitation in 
Portugal: Life 
narratives 

Neves 
(2011),  
Instituto 
Superior da 
Maia 

- Compreender as 
trajetórias de vida de 
mulheres traficadas 
para fins de exploração 
sexual; 

- Analisar as suas 
perceções face ao 
tráfico. 

 

Estudo com quatro 
mulheres de 
nacionalidade 
brasileira, 
sinalizadas como 
vítimas de tráfico, 
oriundas de zonas 
desfavorecidas do 
Brasil, com idades 
entre os 21 e os 
47 anos e com 
habilitações 
literárias entre o 
3º ciclo e o ensino 
superior. 

- Entrevistas 
(narrativas de 
vida); 

- Análise crítica do 
discurso. 

- Foram identificadas várias condições de vulnerabilidade nas 
histórias de vida das mulheres que parecem ter contribuído para 
a sua vitimação, a saber: a precariedade socioeconómica no país 
de origem, a presença marcada de valores religiosos e de 
práticas educativas rígidas e assentes em papéis de género 
típicos de culturas patriarcais, a violência familiar e relacional 
(e.g., abuso sexual na infância e adolescência, violência 
interparental e na sua própria conjugalidade);   

- Nenhuma das vítimas estava integrada na indústria do sexo no 
Brasil ou referiu saber que iria ser integrada na prostituição, 
decidindo emigrar para melhorar a sua situação económica, 
viajando depois de terem sido enganadas pelos angariadores e 
contraindo dívidas de montantes avultados. O envolvimento na 
prostituição foi involuntário e mediante o uso de coerção; 

- As vítimas foram alvo de várias formas de opressão/violência, 
tais como agressões físicas, humilhações e ameaças e relataram 
um forte sentimento de estigma por parte da população; 

- Relataram que, em muitos casos, os clientes funcionavam como 
elementos protetores, resgatando-as das situações de abuso e 
exploração em que se encontravam; 
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Tabela 10. Estudos empíricos efetuados em Portugal sobre a problemática do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual (continuação) 

 

Designação  Autoria e  
ano de 
publicação 

Objetivos gerais Metodologia Principais resultados e/ou conclusões gerais relativos(as) ao tráfico 
de mulheres para fins de exploração sexual 

Amostra  
(n e elementos de 
caracterização) 

Procedimentos de 
recolha, análise e 
tratamento de dados 

Women 
trafficking for 
sexual 
exploitation in 
Portugal: Life 
narratives 
(cont.) 

    - Contrariamente à sua própria situação, consideravam que as 
mulheres que estão agora a emigrar do Brasil para Portugal 
sabem que vêm trabalhar na prostituição, traduzindo a ideia de 
que o consentimento minimiza a severidade das situações de 
tráfico e uma certa naturalização da violência na atividade 
(enquanto consequência inevitável da prática prostitutiva);  

- A incorporação das mulheres no tráfico expressa distribuições 
desiguais de poder favorecidas pela relação entre o género e 
outras categorias de diferenciação (e.g., raça/etnia, classe, 
estatuto migratório), tornando-as socialmente mais vulneráveis à 
opressão sexual e à vitimação em geral. 
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Se é certo que a maioria dos autores procede a um enquadramento histórico, teórico, político e 

jurídico do tráfico, tentam analisar e caracterizar as suas dinâmicas e fatores explicativos, apresentam 

considerações acerca dos contextos geográficos e analisam os processos de assistência e proteção às 

vítimas e de prevenção, combate e repressão do crime, ainda é mais certo que a identificação de 

elementos relativos aos seus agentes, sobretudo das vítimas e traficantes, é extremamente limitada, 

atendendo à grande dificuldade em aceder diretamente a estes atores. Assim, esta assume-se como 

uma das maiores necessidades ao nível da investigação empírica, tal como o estudo dos responsáveis 

pela procura destes serviços (Peixoto et al., 2005), nomeadamente dos clientes, no caso do tráfico 

para exploração sexual, e dos empregadores, no caso do tráfico para exploração laboral. Por último, 

começa também a fazer sentido avaliar os resultados das políticas e ações preventivas, interventivas e 

repressivas empreendidas até ao momento. 

 

4. As vagas e as rotas do tráfico: Portugal nas rotas mundiais 

Apesar da incerteza acerca da real dimensão do tráfico de seres humanos, num aspeto parece 

haver consenso: não há Estado no Mundo que se possa considerar imune à sua presença (Abas et al., 

2009; U.S. Department of State, 2009).  

Ao longo do tempo foram-se desenvolvendo movimentos, ou vagas, umas com maior e outras 

com menor visibilidade e impacto mas que, em última análise, traduzem, na grande maioria dos casos, 

o princípio da mobilidade das pessoas de regiões mais pobres e subdesenvolvidas para regiões mais 

industrializadas e/ou apelativas do ponto de vista do seu desenvolvimento económico e social. Partindo 

desta leitura, é possível concluir, então, que o tráfico foi seguindo as rotas tradicionais dos movimentos 

migratórios globais, com os maiores fluxos a deslocarem-se dos países do Sul para o Norte (Santos et 

al., 2008) e, mais recentemente, do Leste para o Oeste (Peixoto et al., 2005). No entanto, esta não é 

uma regra sem exceção, havendo fluxos que não seguem esta tendência, nomeadamente em regiões 

onde predomina o tráfico interno. 

Em termos históricos, e no que diz particularmente respeito ao tráfico de mulheres para fins de 

exploração sexual, é possível identificar quatro vagas distintas na literatura (Batstone, 2007; Malarek, 

2004; Monzini, 2005): a primeira foi constituída pelos fluxos do sudeste asiático, na década de 70, que 

visaram essencialmente mulheres tailandesas, vietnamitas e filipinas; a segunda teve início nos anos 

80 e envolveu sobretudo mulheres do continente africano, nomeadamente do Gana, Uganda e Nigéria; 

em meados dos anos 80 surgiu a vaga da América Latina e Central, abrangendo sobretudo mulheres 

provenientes do Brasil, México, Colômbia, República Dominicana, El Salvador e Guatemala com destino 
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à Europa e à América do Norte; e a quarta, cuja incidência atingiu o auge em meados dos anos 90, 

visou especialmente mulheres oriundas da Europa Central e de Leste, nomeadamente da Rússia, da 

Ucrânia, da Roménia, da Bulgária, da Moldávia, da Sérvia, da Hungria, da Polónia, da Macedónia e da 

Geórgia, cujos principais destinos eram países fronteiriços e da Europa Ocidental. 

Em geral, as regiões alistadas na literatura como pontos de origem predominantes das mulheres 

e crianças traficadas são a Ásia, África Ocidental e Europa Central e de Leste, especialmente países da 

ex-União Soviética e, em menor grau, da América Latina (e.g., Brasil, Colômbia, México) e das Caraíbas 

(Hodge & Lietz, 2007; Schauer & Wheaton, 2006). Por seu turno, os destinos preferenciais são países 

industrializados e economicamente atrativos, sobretudo da Europa Ocidental (e.g., Alemanha, Holanda, 

Itália), os Estados Unidos, bem como vários países da Ásia (e.g., Japão, Tailândia, Índia) e a Austrália, 

muitos dos quais possuem indústrias sexuais legalizadas e/ou com forte impacto económico.  

Nas rotas globais do tráfico, Portugal encontra-se entre os países de destino e de transição da 

Europa Ocidental de incidência média, sobretudo para mulheres e homens oriundas(os) do Brasil, da 

Europa Central e de Leste e da África, cujo tráfico tem como finalidades a exploração sexual e laboral 

(Lisboa et al., 2010; MAI, OTSH, 2010b, 2011, 2012; Peixoto et al., 2005; Pereira & Vasconcelos, 

2007; Santos et al., 2008; U.S. Department of State, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Porém, 

começam a surgir indícios de situações de tráfico interno e de movimentações em determinadas zonas 

de fronteira (e.g., raiana), onde mulheres integradas no mercado sexual alternam diariamente entre 

Portugal e Espanha (Ribeiro et al., 2005, 2007; Santos et al., 2008), tal como situações de homens 

traficados para fins de exploração laboral dentro da Europa, nomeadamente em Espanha, na França, 

na Holanda, na Bélgica e Reino Unido (MAI, OTSH, 2010a, 2010b, 2011, 2012; Santos et al., 2008). 

Ou seja, há indicações de que Portugal está agora também a funcionar como país de origem. 

Existem, no entanto, variações na incidência conforme a nacionalidade das vítimas, tal como 

revelam os dados do relatório do UNODC (2006). Segundo esta fonte, Portugal é um país de destino de 

baixa intensidade para vítimas oriundas de países como Angola, Cabo Verde, Gana, Marrocos, Guiné, 

Moçambique, Nigéria, Colômbia, Hungria, Moldávia, Roménia, Rússia e Ucrânia. Já para as vítimas 

brasileiras, a situação é diferente, verificando-se que, enquanto afluente, Portugal surge como país de 

destino de média intensidade, situação que já tinha sido revelada em relatórios anteriores (e.g., Leal & 

Leal, 2002; Peixoto et al., 2005); efetivamente, no estudo conduzido por Leal e Leal (2002), Portugal 

figura como o quinto país de destino para as mulheres brasileiras, oriundas sobretudo dos Estados de 

Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Nos últimos anos tem vindo a registar-se uma 

alteração neste mapeamento, pela intensidade crescente de fluxos provenientes da Roménia e Nigéria. 
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As rotas de chegada a Portugal são diversificadas e dependem, em larga medida, do país de 

origem das vítimas. Relativamente aos países da América do Sul, com especial destaque para o Brasil, 

a opção passa, cada vez mais, por entrar por outro país europeu por via aérea (e.g., por Espanha ou 

França), beneficiando da diferença linguística que acaba por facilitar esta passagem e, só depois, viajar 

para Portugal por via terrestre ou em voos domésticos (Lisboa et al., 2010; MAI, OTSH, 2010a, 2011; 

Santos et al., 2008; van der Kellen, 2010). No caso dos países da Europa Central e de Leste, a 

deslocação tende a fazer-se, em muitos casos, por via terrestre através de rotas que atravessam vários 

países da União Europeia, sendo este trajeto relativamente desobstruído pela facilidade de mobilidade 

concedida no âmbito do Espaço Schengen. Finalmente, no caso das vítimas procedentes do continente 

africano, a viagem é geralmente feita por via aérea diretamente para Lisboa ou, em alternativa, através 

de países do Sul da Europa, tais como a Espanha, França ou Itália (idem). 

As zonas de Portugal que apresentam um maior número de casos de tráfico estão representadas 

nas Figuras 4 e 5, sendo possível verificar que a maior incidência se regista no Norte e no Centro (MAI, 

OTSH, 2010a, 2011, 2012; PCM e MAI, 2009; Santos et al., 2008), sobretudo nos grandes centros 

urbanos e em algumas regiões do Interior como, por exemplo, na zona raiana (distritos da Guarda e 

Castelo Branco), pela sua maior proximidade com Espanha, para além do distrito de Faro. Nas regiões 

autónomas, a maior incidência regista-se no Funchal.  

 

  

 

Fonte: MAI, OTSH (2010a) 

 

Figura 4. Mapa com a distribuição do número total de casos sinalizados em 2008/2009 e confirmados em 

2008, por municípios, de acordo com os registos obtidos através do GUR 
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Fonte: MAI, OTSH (2011) 

 

Figura 5. Georeferenciação do número total de registos confirmados em 2010, por município e por estado de 

classificação 

 

Por outro lado, a distribuição das vítimas, especialmente daquelas que se destinam ao mercado 

sexual, tende a corresponder às flutuações na procura, sendo nestes locais que se verifica um maior 

número de casas de alterne; deste modo, para além da via pública, estes constituem-se como os locais 

privilegiados da exploração (MAI, DGAI, 2009)14. No entanto, a colocação das vítimas noutros locais de 

relativa densidade urbana tem vindo a assumir-se como uma mutação recente do fenómeno, dado o 

florescimento destas atividades em residências particulares, sobretudo pelo maior anonimato que 

possibilitam e pela maior dificuldade de identificação destes ilícitos. 

 

                                                        
14 Não deixa de ser curioso o facto de as mulheres brasileiras predominarem na zona Norte do país e as oriundas da Europa de Leste se encontrarem 

sobretudo no Centro e Sul do país, situação que tem sido atribuída às diferenças nas preferências dos clientes que, por sua vez, estarão relacionadas com 
determinados padrões culturais e de relacionamento afetivo (Santos et al., 2008).  
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Capítulo II  

Conceptualização teórica do tráfico de seres humanos 

 

 

As diferentes perspetivas de análise teórica sobre este fenómeno resultam, em grande parte, de 

diferenças na conceptualização do objeto de estudo, isto é, dependendo do entendimento acerca do 

conceito de tráfico humano, a análise das suas características e circunstâncias tende a diferir. A este 

propósito, alguns autores (e.g., Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Monzini, 2005; Santos et al., 2008) 

sublinham que a maior ou menor ênfase nas questões da migração, da prostituição, da criminalidade 

organizada ou dos direitos humanos conduz, forçosamente, a rumos distintos na análise do fenómeno.   

Descrevem-se, de seguida, as perspetivas teóricas que se consideram mais relevantes na análise 

do tema. Em primeiro lugar, as abordagens feministas, na medida em que, não só lançaram o debate, 

como também têm sido as que maior controvérsia científica e política têm suscitado, esmiuçando-se as 

implicações das questões de género no tráfico de seres humanos; seguem-se as teorias versadas sobre 

as migrações, onde se aprofunda a reflexão em torno das associações entre ambos os fenómenos; 

apresenta-se, depois, de forma sucinta, a abordagem da criminologia cultural, numa clara prossecução 

das leituras sociológicas sobre o tráfico; e, por último, apresentam-se algumas considerações acerca 

da ideologia e do discurso internacional dos direitos humanos.  

 

1. Abordagens feministas: O tráfico de mulheres construído a partir do género 

O debate sobre o tráfico destinado à exploração sexual de mulheres está historicamente ligado 

ao debate sobre a prostituição, tendo sido pela voz de ativistas feministas como Josephine Butler – que 

no século XIX se insurgiram contra a white slave trade (Barry, 1995; Doezema, 1998) – que a atenção 

internacional começou a voltar-se para o tema.  

Efetivamente, e enquanto fenómeno presente nas sociedades desde a Antiguidade, a prostituição 

foi sendo, até meados do século XIX, tolerada e regulamentada em vários países, permitindo-se o seu 

exercício em casas e zonas bem definidas, tendo esta prática sido considerada como simultaneamente 

perversa e socialmente útil, na medida em que, apesar de ser sinónimo de imoralidade, evitava que as 

pulsões sexuais masculinas fossem dirigidas às mulheres consideradas pela sociedade como “sérias” 

(Ribeiro et al., 2005, 2007). 
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Com o advento do puritanismo e do conservadorismo da época vitoriana, a prostituição passou a 

ser considerada como uma atividade incompatível com a dignidade humana, moralmente desviante e 

condenável, pelo que a sua prática passou a constituir um crime que era necessário erradicar. Foi, 

assim, advogado o proibicionismo, onde todos os atores sociais envolvidos eram criminalizados, sendo 

este um modelo que ainda prevalece em países como os Estados Unidos e a China. Todavia, fruto de 

algumas influências liberais e radicais (idem), e contrariando a corrente proibicionista, na década de 

1860-70 foram aprovadas leis orientadas para o controlo das doenças infetocontagiosas e para a 

defesa da saúde pública, o que acabou por, em alguns casos, fazer retornar uma política reguladora da 

prática prostitutiva.  

A partir do final do século XIX o regulamentarismo foi novamente contestado, desta vez por parte 

dos movimentos feministas radicais, cujos estandartes são a Federação Abolicionista Internacional, 

fundada em 1875 por Josephine Butler, e a CATW – Coalition Against Trafficking in Women, fundada 

por Dorchen Leidholdt, Norma Ramos e Kathleen Barry no ano de 1988. Estes movimentos advogam o 

abolicionismo, na medida em que entendem toda a prostituição como uma negação dos direitos das 

mulheres e como uma forma de dominação masculina equivalente à escravatura ou à violação15, que 

as reduz à condição de mercadorias ou a meros objetos de gratificação sexual, o que afeta as mulheres 

enquanto grupo social (Barry, 1995; Flowers, 1998; Manita & Oliveira, 2002; Murray, 1998; O’Connell 

Davidson, 2008; Oliveira, 2003; Ribeiro et al., 2005; Silva, 2010). A prostituição é, portanto, encarada 

como um mal das sociedades patriarcais, sendo as prostitutas consideradas vítimas de um sistema de 

opressão e exploração masculina que, por esse motivo, necessitam de ser resgatadas. Em 1995, 

Laurie Schrage (citada em Bromberg, 1998) resumiu esta perspetiva da seguinte forma:  

Female prostitution oppresses women, not because some women who participate in it ‘suffer in the eyes 

of society’ but because its organized practice testifies to and perpetuates socially hegemonic beliefs which 

oppress all women in many domains of their lives. (p. 295) 

 

Partindo do pressuposto de que nenhuma mulher escolhe livremente tornar-se prostituta, sendo 

esta uma situação que, quando não é fruto de coerção ou violência exercida por terceiros, decorre de 

um conjunto de constrangimentos pessoais, laborais, económicos, culturais e/ou sociais, o movimento 

radical reduz todas as mulheres que se prostituem à condição de vítimas, numa clara analogia com os 

processos de tráfico para fins de exploração sexual (Schauer & Wheaton, 2006). Assim, consideram 

que a legalização da prostituição é responsável pelo aumento das situações de tráfico, na medida em 

                                                        
15

 Janice Raymond, proeminente defensora do abolicionismo, consagrou esta posição através do seu artigo de 1995 no Los Angeles Times, intitulado 

“Prostitution is rape that’s paid for” (Murray, 1998). 
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que este se constitui como uma forma de responder à procura nos mercados sexuais, tornando a sua 

repressão mais difícil (Hughes, 2000)16. Todavia, este movimento não visa a punição da prostituta, mas 

antes daqueles que se dedicam à exploração da prostituição feminina. 

Estes argumentos têm sido largamente utilizados com a finalidade política de criar em vários 

países enquadramentos penais que visam a proibição desta atividade, reforçados pelo argumento da 

existência de situações de tráfico. De facto, no final do século XIX e início do século XX, a maioria dos 

regimes existentes na Europa e nos Estados Unidos da América que se baseavam na regulamentação 

da prostituição tinham terminado, começando a consolidar-se esforços que se focavam na prevenção e 

na elaboração de instrumentos internacionais para o combate ao tráfico, culminando, em 1949, com a 

Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem, um 

documento que segue nitidamente a ideologia abolicionista.  

A partir desta altura, o interesse internacional sobre a prostituição e o tráfico esbateu-se até 

meados dos anos 60, altura em que se registou um ressurgimento da campanha sobre estas questões, 

impulsionado, desta vez, pelo feminismo liberal e pelo movimento ativista das trabalhadoras do sexo. 

Estes movimentos vêm, ao contrário do feminismo radical, defender que nem sempre a prostituição 

oprime, objetifica e degrada as mulheres, na medida em que consideram existir situações em que esta 

é voluntária e resulta de um processo legítimo de emancipação e autonomia das mulheres, onde estas 

materializam o seu direito para dispor livremente do seu corpo (Manita & Oliveira, 2002; Oliveira, 

2003; Ribeiro et al., 2005). Não negam, contudo, a existência de situações em que o trabalho sexual 

resulta de situações de coação e/ou violência, condenando-as e reclamando a ação dos Estados no 

sentido de as combater, mas entendem que estas não poderão ser vistas como prostituição mas sim 

como tráfico (Doezema, 1998), concebendo-os como fenómenos absolutamente distintos. 

Representados por associações como a COYOTE – Call Off Your Old Tired Ethics, fundada pela 

ativista Margo St. James em 1973, e a GAATW – Global Alliance Against Trafficking in Women, fundada 

em 1994, estes movimentos advogam a descriminalização e, no caso de associações de trabalhadoras 

do sexo como a NWSP – Network of Sex Work Projects, fundada em 1990, a legalização da prostituição 

adulta e que resulte de uma decisão livre e autodeterminada, considerando-a uma ocupação laboral 

legítima como qualquer outra, pelo que deverá ser regulada pelos mesmos direitos e obrigações. Deste 

modo, a prestação de serviços de natureza sexual não deverá ser alvo de uma regulação própria mas 

antes através do direito laboral, tal como as restantes atividades profissionais, postura espelhada na 

mudança do conceito de “prostituta” para o de “trabalhadora do sexo”.  

                                                        
16

 Aliás, a constatação de taxas elevadas de casos de tráfico em países como a Holanda e a Alemanha, onde a prostituição está legalizada, tem sido um 

dos argumentos deste movimento. 
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De acordo com estas perspetivas, as abordagens abolicionistas, ao contrário do que advogam, 

assumem uma visão essencialista que apenas deslegitima e oprime as mulheres relativamente às suas 

opções (Bordonaro & Alvim, 2010; Kempadoo, 2005; O’Connell Davidson, 2008; Phetersen, 1996; 

Simmons, 1999). Tal como defendem Ribeiro e colaboradores (2005): 

O princípio abolicionista cai numa certa ambiguidade e num voluntarismo idealista ao não ter em conta 

os constrangimentos socio-económicos e políticos da prostituição, a natureza e o contexto da economia 

de mercado que faz da prostituição mais uma actividade de produção e venda de mercadorias. Não 

obstante a radical defesa da abolição de qualquer forma de mercantilização do corpo da mulher, este 

posicionamento acaba objectivamente por não ter em conta os reais interesses, reivindicações e direitos 

das mulheres prostitutas e, como tal, por não contribuir para reduzir, no possível e a curto e médio prazo, 

as formas extremas de exploração, dominação e violência exercidas sobre elas. (p. 18) 

 

Apesar da polarização do debate nestas duas perspetivas, outras leituras emergiram dentro do 

movimento feminista, conforme se demonstra na Tabela 11, mas que não se afastam muito do exposto 

(Bromberg, 1998). Por um lado, o feminismo socialista e o marxista, que prosseguem a ideologia da 

erradicação da prostituição, dado que consideram que a prostituta é vítima de um sistema capitalista 

que a explora e corrompe enquanto classe, ou seja, “a prostituta é elevada à condição de vítima ora da 

dominação masculina, ora do Estado, ora das estruturas económicas capitalistas” (Ribeiro et al., 2005, 

p. 17). Assim, e de acordo com a proposta abolicionista, o foco coloca-se na tentativa de eliminar a 

prostituição através da ação criminal contra os exploradores desta atividade e, em determinados casos 

(e.g., Suécia), contra os próprios clientes, em paralelo com o resgate das mulheres no sentido de lhes 

proporcionar alternativas profissionais. Este é o modelo que vigora na maioria dos países europeus, 

nomeadamente em Portugal. Por outro lado, o feminismo existencialista defende que o envolvimento 

na prostituição reflete o exercício dos direitos de liberdade de escolha e de autodeterminação das 

mulheres, concebidas enquanto seres capazes e dotados de agência, podendo esta ser uma solução 

laboral e economicamente viável em contextos desprovidos de recursos, tal como materializado nas 

políticas adotadas pela Holanda e a Alemanha. 

Em síntese, no plano legal, além do proibicionismo e do abolicionismo, postulado pelos setores 

políticos mais reacionários e pelos segmentos ultrapuritanos e radicais dos movimentos feministas 

(Ribeiro et al., 2005), outros regimes políticos foram sendo adotados para lidar com a prostituição, tais 

como o da regulamentação e da legalização, que oscilam entre a regulação e o controlo da atividade 

prostitutiva pelos Estados, tipicamente sob o lema da preservação da ordem e saúde públicas, mas 

visando, ainda, a génese de receitas em impostos (Doezema, 1998; Wijers, 1998). 
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Tabela 11. Perspetivas feministas sobre a prostituição, segundo Bromberg (1998) 

 

Perspetiva 
feminista 

Fonte da opressão 
feminina 

Efeitos coercivos da prostituição Soluções propostas Papel da mulher 
prostituta 

Descrimi-
nalização 

Erradicação 

Radical Práticas sociais e 
culturais tradicionais 
sobre a sexualidade – 
dominação masculina e 
subordinação feminina. 

A prostituição é equivalente à 
violação e é considerada como 
uma forma de escravatura. Afeta 
e degrada as mulheres enquanto 
grupo social. 

Erradicação da opressão 
masculina, mudança de 
atitudes e promoção da 
igualdade de género e classes. 
Criminalização dos clientes. 

A prostituta é vítima de 
um sistema de opressão 
e exploração masculina. 

Contra A favor 

Socialista Práticas sociais e 
culturais tradicionais 
sobre a sexualidade e a 
procriação. 

A mulher é coagida e relegada 
para papéis degradantes pela 
construção do sistema de 
classes sociais. 

Mudança da estrutura social e 
económica, nomeadamente 
pela eliminação do sistema 
capitalista. 

A prostituta é vítima do 
sistema capitalista, que 
explora os seus direitos 
sem escrúpulos. 

Contra A favor 

Marxista Desigualdade de 
classes, corrupção do 
trabalho assalariado e 
capitalismo. 

A coerção é económica. O 
trabalhador assalariado é 
subordinado na sua dignidade. 
Exacerbação desta degradação 
pelo sistema de classes sociais. 

Existencialista Desigualdade das 
liberdades sociais. 

A prostituição não resulta da 
coação da mulher mas de uma 
escolha que pode ser economi-
camente viável em contextos 
desprovidos de recursos. 

Ações que libertem as 
mulheres e promovam o seu 
direito à igualdade de género. 

A mulher possui 
competências 
empresariais e é capaz 
de se sustentar 
autonomamente. 

A favor Contra 

Liberal (liberdades 
incondicionais) 

Desigualdade das 
liberdades sociais. 

A prostituição é uma escolha 
livre e igual a qualquer outra 
decisão laboral. 

Melhoria das condições de 
vida das prostitutas pela 
igualdade de género. 

A mulher é empresária e 
define os seus serviços. 

A favor Contra  
(prostituição é 
um direito 
civil) Liberal (liberdades 

com 
constrangimentos 
morais) 

A decisão é afetada por fatores 
como a persuasão cultural nas 
mulheres com baixas 
habilitações, afetando a sua 
autonomia. 

Escolha informada, mediante 
certos níveis de consciência, 
podendo haver melhores 
opções. Necessidade de 
educação e tratamento 
equitativo entre sexos. 

A mulher é empresária e 
define os seus serviços; 
mas, problemas 
associados à prostituição 
fazem com que esta não 
seja encorajada. 

Qualificada 
para 
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Apesar das diferentes perspetivas, historicamente foi-se verificando uma transição da ideologia 

abolicionista para uma abordagem que postula o respeito pela autodeterminação sexual das mulheres 

(Flowers, 1998) e distingue a prostituição voluntária daquela que é exercida sob coação de terceiros. 

Mais recentemente, o próprio movimento ativista pró-prostituição tem-se insurgido contra o 

discurso que reduz o problema ao dualismo entre prostituição voluntária e forçada (Doezema, 1998; 

Kempadoo, 2005; Silva, 2010; Vance, 2011), postulando que este representa mais uma forma de 

negação dos direitos das trabalhadoras sexuais, dado que, apesar do reconhecimento internacional 

desta distinção, os mesmos preconceitos morais continuam a subsistir ao reiterar-se a condenação da 

prostituição forçada e ao persistir a ignorância face aos direitos das trabalhadoras sexuais voluntárias; 

ou seja, o debate sobre o tráfico tem funcionado como uma “estratégia de diversão” face às questões 

dos direitos destas profissionais. Outra consequência da divisão é a associação linear da voluntariedade 

às mulheres do Ocidente, entendidas como livres e autodeterminadas, por oposição às oriundas dos 

países mais pobres, percebidas como seres subjugados (Chapkis, 2003; Doezema, 2000), bem como 

a associação entre a voluntariedade e a culpa – a prostituta desviante – e a involuntariedade e a 

inocência – a prostituta vítima –, reforçando a ideia de que as mulheres que transgridem as normas 

sexuais merecem ser punidas e que as vítimas, pela sua pressuposta ausência de agência, deverão ser 

exoneradas da transgressão sexual. Para Kempadoo (2005), o próprio conceito de vítima é opressivo, 

já que, mesmo em situações de desvantagem, as mulheres são detentoras de agência, resistência e 

autodeterminação, facto que tem sido ignorado pelos movimentos anti-tráfico, dando azo a uma forte 

discussão académica, política e social em torno da conceptualização da própria vitimação. 

Segundo Weitzer (2012), o “paradigma da opressão” (p. 1338) que sustenta o movimento 

abolicionista encara todos os tipos de comércio sexual como uma subordinação institucionalizada das 

mulheres, independentemente das condições sob as quais estas atividades ocorrem. Neste contexto, a 

dominação e a exploração não são variáveis mas, antes, as características ontológicas centrais do 

comércio sexual. O autor contesta esta perspetiva monolítica, apresentando uma proposta alternativa, 

o “paradigma polimórfico”, que reconhece variações substanciais no trabalho sexual, fruto de uma 

constelação heterogénea de relações de poder, acordos comerciais e experiências pessoais dos atores 

envolvidos nestas atividades, assim como de condições estruturais que modelam as posições de 

agência e subordinação. Esta posição é subscrita por outros autores (e.g., Bordonaro & Alvim, 2010; 

Silva, 2005, 2010), que “acusam” o movimento abolicionista de ter utilizado a retórica da escravatura 

branca (white slave trade) no sentido de impor medidas de regulação migratória e da sexualidade e 

com o objetivo de abolir a prostituição, legitimando a segregação das mulheres situadas na “margem”. 
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Por sua vez, Vance (2011) salienta que o paradigma da opressão também tem predominado nos 

media, no discurso popular e na própria legislação de vários países, muitas vezes à custa de uma 

“hiperfocalização” por parte dos Governos e grupos de ativistas no tráfico para a prostituição forçada, 

negligenciando a distinção entre a prostituição e a exploração da prostituição e entre a prostituição e o 

tráfico de seres humanos. Esta focalização também será influenciada por pressões externas e 

comporta, muitas vezes, objetivos conflituantes; a título de exemplo, a autora sublinha que quando os 

Estados desenvolvem leis e subscrevem convenções anti-tráfico, tipicamente também intensificam o 

controlo sobre os processos migratórios. Assim, as suas ações não traduzem, muitas vezes, as linhas 

traçadas no texto da lei; aliás, a autora salienta as frequentes discrepâncias nas políticas dos Estados 

entre aquilo que se constitui como a “law on the books”, a “law in their minds” e a “law in action”. 

As conclusões deste debate ilustram, assim, que, apesar de as diversas abordagens feministas 

condenarem o tráfico de pessoas, continuam a subsistir problemas na definição do conceito, dando 

azo a frequentes sobreposições entre o tráfico e a prostituição. Ora, tal como defendem alguns autores 

(e.g., Doezema, 1998, 1999; Kempadoo, 2005; O'Neill, Campbell, Hubbard, Pitcher, & Scoular, 2008; 

Peixoto et al., 2005; Pinto, Nogueira, & Tavares, 2010; Schauer & Wheaton, 2006; Silva, 2010; Vance, 

2011), embora estes se associem, constituem fenómenos distintos e essa diferença terá que ser bem 

delineada. Assim, o elemento que define o tráfico é a coerção e não a natureza do trabalho realizado, 

pelo que não será a natureza da atividade em si mas as condições em que esta é desenvolvida que 

deverão ser o foco do ativismo anti-tráfico.  

Na Tabela 12 apresenta-se uma síntese dessas diferenças. 

 

Tabela 12. Síntese das diferenças entre a prostituição e o tráfico de seres humanos 

 

Prostituição Tráfico de seres humanos 

A pessoa que se prostitui tem controlo sobre o seu 
corpo e sobre os rendimentos da atividade; 

Implica sempre uma relação de escravidão, isto é, a 
vítima é “adquirida” pela pessoa que a “compra”; 

A pessoa que se prostitui tem liberdade de 
movimentos; 

A vítima não está na posse da sua total liberdade de 
movimentos; 

A pessoa que se prostitui tem a liberdade para 
decidir se continua ou não na atividade;  

A vítima não tem liberdade nesta tomada de decisão 
(ausência de escolha ou escolha constrangida); 

Pode envolver ou não várias formas de coerção e 
exploração.  

A exploração sexual é apenas uma das finalidades do 
tráfico de seres humanos e a coerção é-lhe inerente. 
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1.1. Conceptualização das vítimas, da vitimação e da sobrevivência 

Mais abrangente do que o debate sobre a definição do crime e as suas premissas é a discussão 

à volta da questão da própria vitimação, da atribuição do estatuto de vítima e da conceptualização de 

elementos pertencentes a grupos estrutural ou socialmente mais vulneráveis – em que se enquadram 

as mulheres – enquanto “vítimas” ou “sobreviventes” (Lamb, 1999). Esta discussão foi sobretudo 

impulsionada pelos movimentos feministas no início dos anos 90 e tem, paradoxalmente, assumido 

um papel fraturante dentro da própria teoria feminista, na medida em que, mais do que traduzir um 

determinado posicionamento ideológico, este debate tem repercussões no próprio modelo e resultados 

da intervenção desenvolvida junto destes grupos, bem como em termos das políticas sociais adotadas. 

Deste modo, têm sido diversos os autores e ativistas que têm defendido a utilização do termo 

“sobrevivente”, recusando a utilização do rótulo de “vítima” por considerarem que o primeiro veicula 

um sentido de resistência, agência e capacidade/empowerment da pessoa, ao contrário do segundo, 

que consideram favorecer uma representação da pessoa enquanto ser passivo ou inerte, impotente e 

com uma conotação mais próxima da culpa, o que se traduzirá, em termos de intervenção, num efeito 

imobilizador ou bloqueador da emancipação.  

Todavia, nos movimentos feministas mais recentes têm-se insurgido vozes que desafiam esta 

proposta, tais como Goodey (2003) e Convery (2006). Esta última autora, por exemplo, defendeu que a 

substituição do termo “vítima” pelo de “sobrevivente” não veio aprimorar o entendimento sobre a 

experiência da vitimação; aliás, pelo contrário, a assumção da agência e da resistência poderá mesmo 

conspirar contra os direitos das vítimas ao promover a negação social do impacto da opressão e ao 

alimentar uma conceptualização da vitimação como uma questão de escolha e não uma questão de 

facto. Neste sentido, Convery (2006) sustentou: 

The bad reputation of victimhood is now so normalised that unexamined assertions about the symbiosis of 

victimhood and passivity, the articulation of victim status as ‘causing’ victimhood, or victimhood’s 

occlusion of forward progress now pass as uncontentious. (...) The preference for ‘survivor’ presumes that 

it is possible to construct women’s subjectivities in more beneficial ways through the terms used to 

describe them, but this neglects the ways in which the meanings of these terms are themselves 

constructed, and appears paradoxically to make essentialist assumptions about the inherent 

characteristics of victims as opposed to survivors. Thus it is assumed that victims are necessarily passive, 

helpless, irresponsible and inert. Survivors, on the other hand, are considered to actively resist being 

defined by their victimisation. However, (...) these attributes are not given. If they were, survivors and 

victims would always be entirely distinct sets of individuals, which they evidently are not – the experience 

of being victimised is after all the thing that is being survived. (pp. 8; 10) 
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Nesta linha, a preferência pelo termo “sobrevivente” torna-se consistente com o que, em 1985, 

Robert Elias fez equivaler ao darwinismo social, isto é, a tendência para sobrevalorizar o individualismo 

e a competitividade, enquanto fatores que permitirão um processo de adaptação bem sucedido face ao 

contexto, e associar a vitimação à inadequação humana. Ou seja, segundo o autor, se os sobreviventes 

são, por definição, os mais aptos, então, por oposição, as vítimas serão assumidas como elementos 

inaptos e que, como tal, acabarão por ser postergados no processo de seleção social, sendo-lhes 

negado ou limitado o acesso aos seus direitos e ao apoio social de que necessitariam.  

Como se depreende, de acordo com esta perspetiva, a utilização do termo “vítima” será, assim, 

socialmente mais responsabilizadora, já que, ao reconhecer às pessoas esse estatuto, aumenta-se a 

probabilidade de garantir uma maior proteção dos seus direitos em termos políticos e sociais (Convery, 

2006). Esta leitura difere, no entanto, da perspetiva conservadora social, que postula a ideia de que a 

“vitimação” personaliza uma identidade negativa e denuncia que a reclamação do estatuto de “vítima” 

e, em última análise, de “inocente”, apenas serve para justificar o fracasso pessoal e como forma de 

apelar a uma atitude social compassiva ou a uma postura caritativa por parte do setor institucional, ou 

seja, como uma estratégia manipulativa para obter um tratamento especial em relação aos outros 

(idem). Aliás, este discurso serviu sobretudo este setor, permitindo-lhe arrogar um papel central na 

intervenção junto das vítimas e, por essa via, colocá-lo numa posição de poder sobre elas.  

Será, portanto, útil considerar a carga simbólica de ambos os termos e, mais do que postular a 

defesa de um ou outro, conjugar os seus significados, favorecendo uma perspetiva mais integradora na 

compreensão da experiência em análise, em vez de uma perspetiva estática e monolítica da vitimação. 

Ou seja, ser “vítima” e ser “sobrevivente” não são condições mutuamente exclusivas. Aliás, no que 

concerne especificamente à questão do tráfico, esta discussão terá, de alguma forma, sido reformulada 

pela conceptualização das vítimas enquanto “social innovators” (Lăzăroiu & Alexandru, 2003, p. 21), ou 

seja, pessoas motivadas pela procura de soluções inovadoras para ultrapassar os obstáculos com que 

se vão deparando ao longo das suas vidas, ainda que isso implique não estar em conformidade com as 

definições da sociedade sobre quais os meios legítimos para atingir essa finalidade. Tal não invalida, no 

entanto, que sejam alvo de situações de exploração e que, por via dessa experiência, devam ter acesso 

a medidas de apoio e garantias de proteção dos seus direitos. 

 

1.2. Interseccionalidade e tráfico de seres humanos 

O tráfico de seres humanos em geral, e o de mulheres para fins sexuais em particular, tem vindo 

a ser tradicional e essencialmente analisado, por força das correntes feministas, a partir de matrizes 
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cuja centralidade assenta no construto do género. Todavia, mais recentemente, Neves (2010, 2011) 

advertiu para a necessidade de enquadrar o fenómeno com base numa grelha teórica interseccional. 

Enquadrada na teoria sociológica feminista, despoletada sobretudo pelo feminismo radical nos 

finais dos anos 60, e inicialmente conceptualizada por Kimberlé Crenshaw nos finais dos anos 80, a 

abordagem da interseccionalidade, que acabou por adquirir uma maior proeminência na década de 90 

com a sua reintrodução por Patricia Collins no âmbito dos feminismos negros (Neves, 2010), assume-

se como um importante paradigma nos estudos sociológicos e culturais, constituindo, em simultâneo, 

uma teoria e uma metodologia cujo objetivo central assenta na análise da interação entre as múltiplas 

dimensões das relações sociais na compreensão da desigualdade social (Crenshaw, 1994). Assim, e 

em concreto, este paradigma pretende firmar a relação de interdependência entre diversas categorias 

identitárias potencialmente vulnerabilizantes (Neves, 2010), tais como o género, a raça/etnia, a classe, 

a idade, a orientação sexual, o estatuto socioeconómico, a capacidade física e/ou intelectual, bem 

como outras categorias de natureza biológica, social e/ou cultural, analisando as suas contribuições 

para a desigualdade social. Efetivamente, para Collins (2004), os padrões culturais de opressão não só 

se correlacionam, como dependem uns dos outros. 

Deste modo, esta perspetiva comunga do princípio de que o género não é, em si mesmo, o fator 

principal que determina a vivência das mulheres, sublinhando que estas não constituem uma categoria 

homogénea que partilha experiências de vida idênticas, com vinha a ser assumido até então; a título de 

exemplo, reconhece que as mulheres brancas e de classe média não constituem uma representação 

fidedigna de todo o grupo, vivenciando formas de opressão distintas daquelas que mulheres de raças, 

etnias ou classes distintas, e sobretudo minoritárias, experienciam. Ao contrário das conceptualizações 

clássicas e unidimensionais sobre a opressão, tais como o racismo, o sexismo ou a homofobia, esta 

teoria defende que estas formas de opressão são dinâmicas e interdependentes (Collins, 2000, 2004; 

Collins, s.d.), criando um sistema que reflete a sua interseção e não apenas a sua justaposição (Neves, 

2010). 

Se é certo que a teoria da interseccionalidade sugere que, para compreender verdadeiramente a 

opressão de certos grupos é necessário atender às estruturas, aos processos e às representações 

sociais subjacentes e à forma como estas são influenciadas por categorias como o género, a classe, a 

etnia e a sexualidade, aplicando-se, portanto, a toda a sociedade, também é certo que rapidamente 

conduz à conclusão de que a discriminação interseccional afeta especialmente as mulheres (Neves, 

2010), já que estas encerram em si uma herança cultural associada à desvalorização em virtude do 

género (Farr, 2005). Assim, tornam-se particularmente evidentes cenários de opressão vividos por 
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mulheres que exibem, em paralelo, determinadas características, tais como o maior desfavorecimento 

social ou económico, a pertença a determinadas nacionalidades, raças ou etnias minoritárias ou que 

exercem atividades conotadas com o desvio (e.g., prostitutas).  

Nesta linha, Crenshaw (1994) defendeu que as mulheres migrantes e vítimas de tráfico são 

particularmente vulneráveis à discriminação interseccional, na medida em que, com frequência, são 

oriundas de grupos marcados por múltiplas opressões, fruto, por exemplo, de carências financeiras e 

conceções culturais tradicionais inerentes ao género, quer na esfera da família, quer da sociedade, 

para além dos desequilíbrios verificados em função da idade no caso das vítimas menores.  

 

1.3. A feminização da migração: Implicações para o tráfico de seres humanos 

Uma das mais evidentes alterações nos fluxos migratórios na atualidade prende-se com a sua 

progressiva feminização (Castles & Miller, 2009; Miranda, 2009; Neves, 2010, 2011; Santos et al., 

2008), expressão que não se limita a caracterizar o aumento do número de mulheres em situação de 

mobilidade mas, também, outros aspetos do processo de migração, que difere substancialmente do 

encetado pelos homens. Deste modo, para Peixoto e colaboradores (2005), há que salientar, enquanto 

diferença essencial, as razões que levam as mulheres a sair do país de origem, podendo estas ser de 

ordem económica, visando garantir ou contribuir para a subsistência familiar, mas também cultural ou 

religiosa, no sentido de procurem uma sociedade pautada por maior liberdade e menor discriminação 

em função do género, quer em relação às oportunidades no mercado de trabalho, quer no que respeita 

à vida pessoal e às possibilidades e formas de interação social.  

Na linha da proposta da abordagem da interseccionalidade é possível hipotetizar que o conjunto 

de condições desfavoráveis a que as mulheres têm sido historicamente associadas as torna mais 

propensas a aceitar falsas promessas dos angariadores e a migrar clandestinamente, o que, somado 

às condições que virão a encontrar nos locais de destino, muitas vezes marcadas por discriminações 

no acesso ao emprego, as torna mais suscetíveis à exploração sexual (Doezema, 1999; Farr, 2005; 

Hughes, 2000; Neves, 2010; UNODC, 2008a). Por sua vez, a conotação de mulheres de determinadas 

nacionalidades à prática da prostituição, como acontece, por exemplo, com as cidadãs brasileiras 

(Neves, 2010; Peixoto et al., 2005; Pereira & Vasconcelos, 2007; Santos et al., 2008), e a crença na 

naturalização da violência associada a estas práticas em algumas culturas (e.g., nigeriana) reforça essa 

discriminação, legitima a violência por parte de quem a exerce e de quem dela é alvo e funciona, em 

simultâneo, como um obstáculo ao seu apoio e proteção. 
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Apesar de hoje se verificar a presença de um número aproximado de mulheres e homens em 

situação de migração, uma grande parte das políticas de regulamentação destes processos ainda não 

prevê medidas específicas em função do género. Para tal contribuiu a ausência das mulheres na 

história das migrações, já que as suas estratégias se limitavam às reunificações familiares ou estavam 

dependentes da migração masculina. Atualmente, pelo contrário, as mulheres constituem-se como 

migrantes autónomas (Peixoto et al., 2005; Truong, 2008), mudança para a qual contribuíram, em 

larga medida, as transformações de género na estrutura e dinâmica familiares (Sassen, 2008), assim 

como a sua incorporação nos novos regimes de produção e consumo e o desenvolvimento de políticas 

de promoção do multiculturalismo e igualdade de oportunidades. Ainda assim, e tal como mencionado 

anteriormente, subsistem preconceitos face à mobilidade de grupos particulares de mulheres (e.g., de 

cidadãs brasileiras pela sua associação à prática prostitutiva), o que levou a que, de invisíveis, algumas 

mulheres migrantes passassem a ser estigmatizadas e excluídas. 

O facto de, historicamente, as mulheres terem sido relegadas para papéis sociais mais passivos 

e circunscritos à esfera familiar fez com que estas não tivessem tido tanto acesso a oportunidades de 

desenvolvimento educacional e profissional, limitando as suas qualificações e competências. Porém, a 

solicitação do mercado laboral internacional de mão de obra pouco qualificada acabou por legitimar a 

sua presença crescente nos fluxos migratórios. Atualmente verifica-se um revés desta situação, com 

um novo endurecimento das políticas migratórias, motivado pelo agravamento generalizado da situação 

económica dos países tradicionalmente recetores, pelo que, mais do que outros grupos, as mulheres, 

ao serem sistematicamente excluídas das atividades que permitem avanços profissionais, acabam por 

ser “forçadas” a procurar alternativas através de meios ilegais, com maior probabilidade de vitimação.  

Em relação ao tráfico, a questão do género coloca-se de forma especialmente evidente quando 

se analisam as suas finalidades. Assim, quando este prossegue objetivos de exploração sexual, tal 

como refletido nas estatísticas previamente apresentadas, as mulheres e as raparigas constituem o 

grupo mais afetado, situação que se explica pela maior procura destes serviços por parte dos homens, 

reiterando padrões culturais assentes na dominância da sexualidade masculina e na subalternização 

feminina (Kempadoo, 1998). Porém, a presença deste grupo não se limita ao mercado sexual, sendo, 

com frequência, explorado noutros setores de elevada intensidade laboral (ILO, 2008c; IOM, 2008b; 

Truong, 2008), tais como no trabalho doméstico, na assistência familiar e na indústria (e.g., alimentar, 

têxtil). Por sua vez, os homens e os rapazes são tipicamente envolvidos em processos de exploração 

laboral em setores que abrangem a construção civil, a agricultura e as pescas, a indústria produtiva e 

transformadora, bem como em atividades criminosas e, no caso dos menores, na mendicidade. 
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2. Migração e tráfico: Considerações macrossociais, criminalidade organizada e conceções teóricas 

 

The most important thing for the trafficked person was a paper that mentioned ‘this is me, that is my 

name’, because (…) when you are illegal, you are nothing. You do not exist.  

International Organization for Migration, 2010 (p. 1) 

 

A existência de ligações estreitas entre os fenómenos migratórios e o tráfico de pessoas tem sido 

amplamente reconhecida, quer no seio da comunidade científica, quer por parte de organizações 

políticas e civis (e.g., Acharya, 2008; Anti-Slavery International, 2003; Aronowitz, 2001; Chapkis, 2003; 

Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Goodey, 2003; Hodge & Lietz, 2007; ILO, 2006, 2008a, 2008b; IOM, 

2010; McGill, 2003; Miller, Decker, Silverman, & Raj, 2007; Musacchio, 2004; Raymond, 2002; 

Santos et al., 2008; Silverman et al., 2007; UN.GIFT, 2010; Wijers, 1998), havendo um entendimento 

geral de que a compreensão do tráfico será facilitada pela análise dos padrões migratórios, na medida 

em que existem vários pontos em que estes se intersetam (Neves, 2011). Efetivamente, o arquétipo do 

tráfico é o de um fenómeno que afeta essencialmente estrangeiros e, particularmente, estrangeiros 

indocumentados (Logan et al., 2009). Todavia, a associação linear entre os fenómenos também tem 

motivado o incremento de conceções estereotipadas e, por vezes, discriminatórias face aos imigrantes 

e às vítimas de tráfico que importa, agora, desconstruir. 

 

2.1. Migração, globalização e desenvolvimento 

A liberalização ou a facilitação dos processos de mobilidade de pessoas, informações e capitais 

pode ser encarada como uma das expressões mais axiomáticas do desenvolvimento global. De facto, a 

globalização foi frequentemente proclamada como sendo sinónimo do desenvolvimento das sociedades 

contemporâneas mas começa, agora, a ser motivo de muitas preocupações para os Estados (Marshall, 

2001), na medida em que o seu âmago, assente na crescente competição das economias e mercados, 

tem vindo, especialmente nas últimas duas décadas, a fomentar ou agravar desigualdades substanciais 

na distribuição da riqueza, no acesso a oportunidades de desenvolvimento e no respeito pelos direitos 

humanos. Assim, as consequências da globalização, que se fazem sentir de forma particularmente 

acentuada nos países económica e politicamente mais frágeis ou instáveis, têm vindo a favorecer um 

aumento exponencial dos fluxos migratórios (IOM, 2008b; Marshall, 2001) com destino aos países 

reconhecidos como mais apelativos do ponto de vista do seu desenvolvimento económico e social.  
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A proliferação de políticas de mercantilização da economia, que incitam ao afastamento em 

relação aos modelos de produção de subsistência tradicionais, bem como o aumento do consumo à 

escala global, conduziram à emergência e intensificação de novos mercados de trabalho (IOM, 2008b, 

2010). Em simultâneo, a ausência de um sistema político-legal que promova o acesso equitativo à 

mobilidade transnacional estimulou os processos de migração irregular e a criminalidade associada a 

estes movimentos (Goodey, 2003; Karofi & Mwanza, 2006), acabando por colocar muitos migrantes 

numa posição vulnerável face à exploração e ao tráfico, bem como a outras violações dos seus direitos.  

Face a este cenário, nas últimas décadas a imigração tem ocupado um lugar central no debate 

político nas sociedades ocidentais, sendo, na atualidade, a imigração ilegal um dos problemas mais 

complexos que os Estados enfrentam, atendendo à sua incapacidade para integrar todos aqueles que 

passam as suas fronteiras na procura de uma vida melhor. Efetivamente, os indicadores estatísticos 

atestam um aumento da mobilidade migratória em períodos económica e socialmente conturbados; a 

título de exemplo, a Anti-Slavery International (2003), citando estimativas da OIM do ano 2000, indicou 

a existência de 175 milhões de trabalhadores imigrantes à escala global e, em 2003, a OIT estimou 

este número em 120 milhões (idem). Já no que se refere à dimensão dos fluxos de imigração irregular, 

esta parece ser função do volume global de migração numa determinada zona ou região, bem como da 

proximidade entre os locais de origem e de destino, do grau de permeabilidade das fronteiras e, ainda, 

da capacidade das redes de auxílio à imigração ilegal (IOM, 2008b). 

Esta situação tem conduzido a um crescente endurecimento das políticas de controlo e das 

medidas de regulação destes fluxos (Anti-Slavery International, 2003; Aronowitz, 2001; Chapkis, 2003; 

Simões & Peça, 2009; Weitzer, 2007). Porém, ao contrário do esperado, em vez de aliviar o problema, 

as políticas de restrição migratória têm gerado um aumento da vulnerabilidade dos imigrantes face à 

exploração, uma vez que os impelem para processos de mobilidade clandestinos (ILO, 2006; Väyrynen, 

2003), “forçando-os” a utilizar métodos irregulares e cada vez mais dispendiosos e arriscados para 

conseguir entrar nos países de destino, como seja o recurso a agentes ou a redes de crime organizado 

de âmbito transnacional. Assim, e dado que o nível de controlo das fronteiras condiciona os padrões da 

sua transposição (Väyrynen, 2003), parece importante questionar se a aplicação de um controlo mais 

apertado no que respeita aos movimentos das pessoas poderá ajudar a reduzir a imigração ou, pelo 

contrário, motivará simplesmente uma mudança da sua natureza, encorajando formas de organização 

ilegal (Marshall, 2001). Existe, portanto, uma relação simbiótica entre as medidas de controlo legal e 

os fenómenos do tráfico e da imigração ilegal (Salt, 2000), na medida em que, como defende Andreas 
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(2001), cada imposição legal provoca uma ação contrária de evasão que, por seu turno, motiva um 

reforço de novas imposições legais.  

A investigação desenvolvida acerca dos processos migratórios sugere que estes são promovidos 

e “esculpidos” por relações de poder, tipicamente de natureza comercial (Truong, 2008), onde há 

espaço para transações conformes aos parâmetros legais, mas também para acordos de cariz mais 

informal e “nebuloso”. Resultantes, em parte, da tensão entre um contexto de procura crescente da 

migração internacional pela mão de obra acessível, por um lado, e as poucas oportunidades para um 

processo de migração regular devido a políticas restritivas de mobilidade, por outro, ao longo das 

últimas décadas foram emergindo nichos para a intervenção de intermediários ávidos pelo lucro, cujos 

exemplos paradigmáticos são os smugglers 
17 e os traficantes, havendo situações em que estes acabam 

por ser a mesma pessoa. Ao elevado potencial lucrativo do crime acresce, ainda, o reduzido risco 

inerente à sua prática (Karofi & Mwanza, 2006; Peixoto et al., 2005). 

À semelhança do sucedido com as migrações, a partir da década de 90, o tráfico começou a ser 

percecionado como um sistema de mercado organizado e globalizado (Hodge & Lietz, 2007), exibindo 

os seus próprios canais de distribuição, sistemas de cotação e regras baseadas nas leis da oferta e da 

procura (Pennington, Ball, Hampton, & Soulakova, 2009), onde os migrantes se constituem enquanto 

“mercadorias” que serão alvo de transação e “consumo”. 

 

2.2. Teorias assentes nas migrações 

Ao assumir um entendimento do tráfico humano no contexto das migrações, a explicação para a 

sua origem e expansão poderá, assim, ser procurada nas teorias que se versam sobre estas. No seu 

estudo de 2005, Peixoto e colaboradores apontaram duas abordagens tradicionais sobre as migrações: 

a neoclássica, baseada na teoria de equilíbrio geral e com âmbito microssistémico, e a estruturalista-

histórica, assente numa dimensão macrossocial. A primeira abordagem postula que os movimentos 

migratórios ocorrem em resposta a fatores de repulsão nas zonas de origem e de atração no destino, 

equilibrando as condições, quer sejam de natureza económica, social ou cultural, existentes em cada 

uma. É, como tal, uma teoria centrada nos processos de decisão que desencadeiam a migração, ao 

nível do indivíduo ou do sistema familiar. A perspetiva estruturalista-histórica, por seu lado, tem a sua 

génese na economia política marxista e foca o contexto socioeconómico enquanto fator determinante 

nos processos migratórios. Neste sentido, a teoria assenta no pressuposto de que só o aumento dos 

trabalhadores no processo produtivo impulsionará a acumulação de capital e, consequentemente, o 

                                                        
17

 Designa os agentes que facilitam os processos de imigração ilegal. 
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crescimento económico (idem). Os trabalhadores imigrantes assumem-se, portanto, como o fator de 

estabilização da economia capitalista.   

Apesar de válidas, ambas as abordagens têm sido alvo de críticas, uma vez que parecem não 

explicar o tráfico enquanto fenómeno migratório, concebendo as migrações no contexto da interação 

entre, por um lado, o movimento de indivíduos ou famílias para fins de trabalho ou residência e, por 

outro lado, os Governos que atuam no sentido de controlar os fluxos de entrada nos seus territórios, 

desconsiderando a ação de agentes terceiros (traficantes); ora, no caso do tráfico, estes assumem um 

papel fundamental na constituição e desenvolvimento desses mesmos fluxos (Salt, 2000), pelo que 

será, portanto, necessária uma perspetiva mais abrangente e conciliadora destes diferentes papéis. 

 

2.3. Migração e economia ilícita: O papel da criminalidade organizada na imigração ilegal e no 

tráfico de seres humanos 

Partindo do entendimento de que a criminalidade organizada consiste no conjunto de operações 

sistematicamente desenvolvidas fora do âmbito da legalidade por agentes ou corporações de âmbito 

nacional ou transnacional que prosseguem intenções iminentemente lucrativas (Väyrynen, 2003), 

torna-se percetível que esta representa uma força motriz da economia ilícita global, não deixando, no 

entanto, de interagir frequentemente com a economia legal. Efetivamente, e tal como sugere Marshall 

(2001), a presença da criminalidade organizada depende e fomenta a existência de mercados ilegais, 

sendo esta uma questão diretamente conectada com a ação dos Governos.  

O tráfico de pessoas e a imigração ilegal têm sido assumidos por várias organizações e autores 

(e.g., International Centre for Migration Policy Development [ICMPD], 1999; ILO, 2008a; Santos et al., 

2008; UNODC, 2008a; Väyrynen, 2003) como expressões de um fenómeno mais abrangente e que se 

relaciona com a economia ilícita global e o crime organizado – definido como the global mafia (IOM, 

1996). O pressuposto é o de que, à medida que as restrições às migrações aumentam, os grupos ou 

agentes que se dedicam à criminalidade aproveitam uma nova oportunidade de atividade e tornam-se 

mais organizados e sofisticados, o que também inflaciona o preço dos “serviços” que prestam. De 

facto, na literatura internacional sobre o tráfico são frequentes as referências a organizações cujo 

envolvimento neste crime é amplamente reconhecido, designadamente as Máfias italiana e russa, a 

Yakuza japonesa, as Tríades chinesas e os Cartéis da América do Sul (Farr, 2005; IOM, 1996). Em 

paralelo, Väyrynen (2003) defende que, quer no tráfico, quer na imigração, as pessoas se constituem 

como produtos transacionáveis rentáveis, dado que não perecem facilmente e poderão ser reutilizados.  
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Porém, apesar de legítima, a perspetiva do tráfico enquanto fruto do crime organizado apresenta 

várias limitações, desde logo porque uma grande parte da literatura tem atestado que a maior parte 

das vítimas é recrutada por pessoas com algum grau de familiaridade (UN.GIFT, 2010) e que não está 

envolvida em organizações deste cariz, pelo que a centralidade do papel das redes de crime organizado 

precisa de ser reavaliada.  

Para alguns autores (e.g., Doezema, 1998, 1999; Marshall, 2001; Schauer & Wheaton, 2006), a 

ênfase da ação política e das autoridades judiciárias deverá ser colocada menos nos aspetos que 

dizem respeito à movimentação das pessoas e mais nos aspetos relacionados com a exploração dessa 

mesma movimentação, assim como mais na coerção e menos na natureza do trabalho realizado. Aliás, 

para Goodey (2003), a fusão do fenómeno da migração com o crime apenas serve propósitos políticos, 

no sentido de inflamar as preocupações com a segurança nacional, já que a maioria dos imigrantes 

ilegais não representa qualquer ameaça à segurança dos países de acolhimento, estando estes, pelo 

contrário, mais sujeitos a agentes que se aproveitam da sua situação de vulnerabilidade por via dessa 

ilegalidade. No caso do tráfico, o estatuto de imigrante irregular das vítimas torna-se uma ferramenta 

eficaz para os traficantes, na medida em que as deixam vulneráveis a novas explorações e reforçam a 

sua dependência em relação a estes ou a terceiros. Em paralelo, os imigrantes irregulares tendem a 

ser percecionados como criminosos e as suas experiências de vitimação a ser algo menosprezadas 

(Crépeau, Nakache, & Atak, 2007), o que deteriora ainda mais os seus direitos nos países de destino. 

 

2.4. Tráfico de seres humanos versus auxílio à imigração ilegal 

O tráfico de seres humanos tem vindo a ser, nos últimos anos, conceptualizado como uma grave 

violação dos direitos humanos à escala global; por sua vez, a migração é concebida enquanto processo 

de mobilidade geográfica de pessoas, de âmbito nacional ou internacional, que pode ocorrer através de 

canais regulares ou irregulares e pode ser escolhida livremente ou resultar de constrangimentos vários 

dos migrantes, enquanto estratégia de sobrevivência e pela inexistência de soluções alternativas (Anti-

Slavery International, 2003). Todavia, importa salientar que a literatura se tem versado sobretudo sobre 

o tráfico internacional, registando-se um número diminuto de análises que incidem no tráfico interno, 

ainda que este assuma uma expressão significativa sobretudo em países de maior dimensão, como os 

Estados Unidos, o Brasil, a Alemanha ou a Holanda (UN.GIFT, 2010; van der Kellen, 2010).  

Uma das consequências da desvalorização do tráfico interno assenta no facto de muitas das 

medidas de combate ao problema, tais como a identificação e a integração das vítimas, a formação do 

pessoal dos serviços de fronteiras ou as campanhas de sensibilização sobre a emigração laboral não 
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surtirem efeitos nesta forma de tráfico, por não serem aplicáveis a esta realidade. Em paralelo, dado 

que os nacionais não tendem a ser vítimas expectáveis de tráfico, o sistema de justiça criminal poderá 

exibir alguma propensão para identificar os seus próprios cidadãos como vítimas de outros ilícitos que 

não este.  

Atendendo a que a associação entre os fenómenos em análise fomenta, com frequência, alguma 

confusão ao nível dos conceitos, importa agora, e uma vez que o conceito de tráfico já foi analisado 

anteriormente nesta tese, clarificar a definição de auxílio à imigração ilegal no sentido de, a partir daí, 

tornar possível a distinção entre os dois fenómenos, sendo esta uma necessidade absoluta para uma 

atuação mais adequada, particularmente por parte dos OPCs (Mukasey et al., 2008).  

O auxílio à imigração ilegal, ou smuggling, é definido, de acordo com o artigo 183.º da Lei n.º 

23/2007, de 04 de julho, como o processo de favorecimento ou facilitação da entrada, permanência 

ou trânsito ilegal de pessoa(s) estrangeira(s) em território nacional, quer exista ou não uma intenção 

lucrativa subjacente18. A questão da transnacionalidade assume-se, portanto, como requisito obrigatório 

no smuggling, ao contrário do tráfico, já que este último pode ser de âmbito nacional. Paralelamente, 

este ilícito não envolve, por norma, e ao contrário do tráfico, a coerção ou exploração dos indivíduos 

que são alvo da sua ação após a chegada ao país de destino, limitando-se ao seu transporte (Anti-

Slavery International, 2003; Bales, 2005b; van der Kellen, 2010), pelo que aqueles se assemelham 

mais a “clientes” e menos a “mercadorias” (Australian Institute of Criminology [AIC], 2008), como 

acontece no tráfico, cujo objetivo principal reside precisamente no processo de exploração. 

Os imigrantes apresentam, à partida, uma volição voluntária face à entrada ilegal num dado 

país. Esta, por seu lado, servirá quer os seus interesses, quer os dos intermediários ou smugglers 

(Väyrynen, 2003), ainda que tal não implique necessariamente um consentimento pleno por parte dos 

primeiros quanto à operação; efetivamente, muitas vezes este consentimento é apenas condicional, 

uma vez que as condições prometidas não correspondem às que acabam por se verificar. Quanto ao 

tráfico, o AIC (2008) salientou que a questão do consentimento é, com frequência, ambígua, uma vez 

que as vítimas poderão dar o seu aval inicial para a movimentação ou mesmo para o exercício de 

determinadas atividades (e.g., prostituição) mas os termos que subjazem a esse consentimento são, 

geralmente, fraudulentos, tornando-o irrelevante. A mesma fonte salienta, ainda, que as diferenças 

entre os crimes também se refletem durante a fase do recrutamento, já que, enquanto os smugglers 

tendem a ser procurados pelos seus “serviços” pelos imigrantes, os traficantes assumem uma posição 

proativa, procurando potenciais vítimas em função de um determinado perfil desejado. Em paralelo, a 

                                                        
18

 A definição segue a proposta da Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional e do Protocolo Adicional contra o 
Tráfico Ilícito de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea, aprovados pela Resolução da Assembleia da República n.º 32/2004, de 2 de abril. 
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utilização de estratégias assentes na violência ou na privação da liberdade dos alvos por parte dos 

primeiros não é comum, sendo o inverso aplicável aos traficantes, que as usam como forma de manter 

o controlo e a submissão das vítimas.  

Por fim, apesar de ambos os crimes visaram o lucro económico, no smuggling há, normalmente, 

lugar a um único pagamento pelo “serviço” contratado com base numa negociação prévia dos termos, 

calculado de acordo com os custos inerentes ao processo de transporte, à emissão de documentação 

falsa, aos subornos, somados à margem de lucro dos smugglers. Os traficantes, por seu turno, vão 

obtendo lucros ao longo de todo o processo mas, particularmente, durante a fase de exploração das 

vítimas, através da sua subordinação a um sistema de dívida que multiplica exponencialmente as 

despesas expendidas com as vítimas e as obrigações que lhes são impostas. 

 A Tabela 13 apresenta uma síntese destas diferenças. 

 

Tabela 13. Síntese das diferenças entre o auxílio à imigração ilegal e o tráfico de seres humanos 

 

Auxílio à imigração ilegal (smuggling) Tráfico de seres humanos 

Envolve sempre a passagem de fronteiras (caráter 
internacional);  

Pode ser interno ou externo (caráter nacional ou 
internacional); 

Implica o consentimento das pessoas que são 
auxiliadas;   

Envolve ameaças ou uso de força ou outras formas 
de coerção, rapto ou fraude;  

Crime contra o Estado;  Crime contra as pessoas; 

Objetivo: ganho material, sem intenção de exploração. Objetivo: exploração da vítima. 

 

O tráfico poderá, então, ser conceptualizado como um continuum em que é difícil estabelecer o 

início e o fim, combinando, por norma, uma situação de migração irregular com práticas de coerção e 

exploração das vítimas, em particular do seu trabalho (IOM, 2008b; Väyrynen, 2003), quer este se 

desenvolva em setores de atividade formais ou informais. 

Ainda que necessária, esta distinção acabou por suscitar grande polémica, na medida em que a 

classe política tem encarado o problema do smuggling como uma questão exclusivamente do foro da 

migração e que necessita, portanto, de ser resolvida através de meios legais e burocráticos, enquanto 

o tráfico é assumido como uma questão do âmbito dos direitos humanos que, como tal, terá que ser 

abordada numa perspetiva de proteção das vítimas (Väyrynen, 2003), contribuindo, paradoxalmente, 

para uma perspetiva que obscurece os problemas que se colocam à proteção dos direitos que também 

assistem aos imigrantes ilegais.  
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Embora a compreensão do tráfico humano exija o reconhecimento da multiplicidade de fatores 

que o podem estimular e da complexidade de relações que estabelece com outros ilícitos e processos 

sociais, a adoção de uma conceção do tráfico enquanto fenómeno que, em grande parte dos casos, 

decorre de uma situação de imigração irregular (Marshall, 2001) possibilita novas alternativas de 

resposta face ao problema. Desde logo, medidas de regularização e de promoção de alternativas à 

migração laboral, de proteção dos direitos dos migrantes, de fortalecimento das políticas de retorno e 

repatriação e de monitorização do seu impacto. Assim, a relação entre os processos migratórios, a 

globalização e os direitos humanos deverá estar, também, no centro da abordagem ao tráfico. Ou seja, 

a prevalência de diferentes interesses nas abordagens políticas e nas respostas sociais face a estes 

problemas, quer estas assentem no controlo da migração, do crime, das regras laborais ou na redução 

da pobreza, refletem uma compreensão fragmentada dos mesmos (Truong, 2008), o que justifica a 

necessidade de abordar as questões do tráfico e das migrações como sequências de um continuum na 

mobilidade. 

Levada ao limite, a abordagem centrada na migração traduz, lato sensu, uma conceção assente 

nos direitos humanos, onde o tráfico é entendido como um fenómeno que engloba um conjunto de 

violações e negações desses mesmos direitos, nomeadamente de liberdade, integridade, segurança e 

movimento. 

 

3. Abordagem da criminologia cultural 

A abordagem da criminologia cultural incorpora, na sua análise do tráfico de seres humanos, a 

questão das disparidades nas relações de género, de classe e raça/etnia e perspetiva-o como um crime 

estreitamente relacionado com as desigualdades geradas pelas relações económicas e políticas de 

âmbito internacional entre os países mais e menos desenvolvidos. Adicionalmente, assume que, para 

compreender o tráfico, é necessário atender aos conceitos de masculinidade e feminilidade, definidos 

cultural e racialmente, e às suas transformações decorrentes, entre outros fatores, do incremento dos 

mercados globalizados do sexo (Cunneen & Stubbs, 2004). Neste sentido, pressupõe a existência de 

uma construção e aceitação, por parte das sociedades desenvolvidas, de hierarquias étnicas, de classe 

e género que determinam a inferioridade e dominação económica e política, quer em termos materiais 

quer simbólicos, das populações oriundas dos países do “Terceiro Mundo” (Flowers, 1998) face aos 

mais desenvolvidos. As conceções culturais acerca da disponibilidade, submissão e/ou acomodação 

sexual das mulheres oriundas daqueles países, conjugadas com os níveis de elevada pobreza em que 

geralmente vivem, favorecem uma aceitação tácita da indústria sexual, atraem os consumidores e 
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legitimam práticas abusivas (Miller & Jayasundara, 2001). Em conclusão, as fortes interseções entre 

género, classe, etnia e relações internacionais situam as mulheres dos países mais pobres como sendo 

estruturalmente menos capazes de resistir à violência e à exploração. 

Conjugando a relevância das dimensões culturais e estruturais, a criminologia cultural considera 

que, ao mesmo tempo que a prostituição é um fenómeno enraizado nas imagens sociais do homem e 

da mulher, é também um mercado lucrativo (Flowers, 1998; Phetersen, 1996), baseado nas leis da 

oferta e da procura, típicas do sistema capitalista, e que concebe a mulher como mercadoria a ser 

transacionada no mercado segundo critérios geográficos de procura (CIDM, 2000), com a finalidade de 

ser usada e explorada até ao limite da sua rentabilidade.   

 

4. O discurso internacional dos direitos humanos: A retórica do universalismo e a emergência do 

pânico moral 

Na sequência do desenvolvimento da discussão à volta do tráfico de pessoas – e, em larga 

medida, por influência de instâncias transnacionais, tais como a ONU –, começou a emergir, sobretudo 

a partir de finais da década de 90, um novo discurso político e ideológico que concebe o tráfico como 

uma violação dos direitos humanos à escala global. Nesta linha, o tráfico deve ser entendido como um 

crime contra a Humanidade, na medida em que engloba um conjunto de violações dos seus mais 

elementares direitos, nomeadamente o direito à vida, à liberdade, à dignidade, à saúde, à integridade, 

à segurança e ao trabalho (Acharya, 2008; Amnesty International, 2005; Kempadoo, 2005; McGill, 

2003; Raymond & Hughes, 2001).  

Ainda assim, e embora este discurso seja atualmente assumido como o argumento central da 

campanha anti-tráfico, tem sido alvo de várias críticas, uma vez que se considera que a sua pretensa 

universalidade traduz apenas uma perspetiva ocidental sobre a individualidade e a organização social, 

não refletindo, como tal, as especificidades culturais nem integrando a compreensão dos problemas 

das populações das restantes regiões do Globo (Santos et al., 2008).  

Nesta linha de pensamento, Sanghera (2005) defendeu que o discurso mainstream sobre o 

tráfico, amplamente difundido pelos media, se baseia num conjunto de premissas não examinadas, 

moralistas e pouco fidedignas, sem base de sustentação empírica rigorosa e válida e que contribuem 

para o reforço do que a autora designa de “mythologies of trafficking” (p. 4), nomeadamente a ideia de 

que o tráfico é um fenómeno em crescente expansão, de que todas as mulheres que trabalham na 

indústria do sexo o fazem por terem sido forçadas e que, portanto, a noção de consentimento na 

prostituição assenta sempre numa falsa consciência, ou que o retorno das vítimas aos seus países de 
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origem e famílias constitui uma estratégia universalmente correta, não levantando quaisquer problemas 

em termos da sua segurança ou proteção. Diversos autores (e.g., Berman, 2003; Chapkis, 2003; 

Davies & Davies, 2008; Doezema, 1998, 2000; Kantola & Squires, 2004; Kempadoo, 2005, 2007; 

Grupo Davida, 2005; O'Neill et al., 2008; Simões & Peça, 2009; Weitzer, 2012) denunciaram, aliás, o 

facto de, por força de uma complexa combinação de retórica internacional sobre os direitos humanos, 

ortodoxias religiosas e perspetivas feministas assentes no construto da dominação sexual, a questão do 

tráfico ter vindo a ser instrumentalizada por setores políticos e religiosos radicais/conservadores, 

através de construções discursivas que apelam ao racismo, ao estigma e ao pânico moral, com vista 

ao endurecimento das políticas migratórias por parte dos Estados e à abolição da prostituição à escala 

global. Ou seja, o foco deixa de se colocar nos princípios da defesa dos direitos humanos e da justiça 

social para passar a centrar-se no crime e na sua punição, assumindo um carácter justificativo de 

políticas restritivas e moralmente preconceituosas que configuram o que Weitzer (2007) classificou 

como uma “cruzada moral” e uma forma de institucionalização do discurso abolicionista.  

Para Vance (2011), as políticas migratórias restritivas apenas vêm potenciar cenários de maior 

vulnerabilidade pelo desespero e dependência que fomentam nas pessoas, cenários estes em que o 

tráfico normalmente floresce. No mesmo sentido, a autora postula que estas políticas acabam por ser 

justificadas por estatísticas sem sustentação fidedigna e que sobrevalorizam o tráfico sexual em relação 

ao laboral. Denuncia também o enquadramento do tráfico pela generalidade dos órgãos decisores à 

escala internacional como uma “questão de direitos humanos” quando este, na realidade, é apenas 

combatido através da lei penal, pelo que o acesso das vítimas a serviços de assistência e proteção é, à 

partida, restringido à sua cooperação em procedimentos judiciais. Para a autora, o papel dos Governos 

no favorecimento do tráfico, designadamente pela sua incapacidade para minimizar ou eliminar as 

condições estruturais que aumentam a vulnerabilidade, tem sido negligenciado, predominando uma 

perspetiva do fenómeno assente em motivações puramente individuais (e.g., ganância dos traficantes), 

e a proliferação de discursos melodramáticos sobre o tráfico apenas tem pulverizado as inovações da 

legislação internacional, na medida em que o tráfico voltou a ser sinónimo de prostituição (forçada ou 

voluntária) e o crime voltou a ser conceptualizado como uma ofensa contra a sociedade e a moralidade 

ou exclusivamente contra a igualdade de género.  

Paralelamente, Kempadoo (2005) considera que o enquadramento legal existente na maioria 

dos países ocidentais protege os interesses económicos neoliberais das organizações e Governos, e 

não os das populações mais pobres, dado que as políticas económicas instigam os fluxos de mão de 

obra barata, garantindo os interesses das classes mais abastadas e dando-lhes o poder para limitar o 
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acesso, o movimento e os direitos dos que são social e economicamente mais frágeis. Efetivamente, a 

conceção do tráfico enquanto fenómeno meramente fomentado por redes criminosas organizadas, 

ignorando o envolvimento dos Estados e de outras entidades oficiais em atividades ilícitas, bem como 

as estreitas ligações entre o lucro corporativo e os setores económicos informais, serve apenas para 

favorecer conceções discriminatórias em relação às vítimas e uma distinção entre o “nós” e os 

“outros”, que visa ilibar de responsabilidades os países ocidentais. Por sua vez, o estatuto de vítima de 

tráfico, apenas sendo concedido às pessoas que colaborem nas investigações policiais, justifica o 

tratamento das restantes enquanto meras imigrantes ilegais, criminosas ou até mesmo ameaças para 

as civilizações ocidentais.  

Trata-se, pois, de um processo social de grande importância, que merece uma maior atenção e 

que acaba por traduzir um dispositivo retórico que ilustra claramente as implicações políticas e morais 

sobre os discursos públicos acerca do tráfico. 
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Capítulo III 

Fatores de vulnerabilidade, dinâmicas e impacto da vitimação 

 

 

1. Fatores subjacentes ao tráfico e condições de vulnerabilidade 

Apesar de a última década ter sido marcada por um desenvolvimento na investigação académica 

e criminal na área do tráfico de seres humanos, continua a subsistir o estereótipo das vítimas deste 

crime enquanto crianças ou jovens raparigas raptadas ou vendidas pelos pais para serem exploradas 

na indústria sexual. Esta conceção favorece, por conseguinte, um entendimento do tráfico enquanto 

um crime que apenas um diminuto número de pessoas sem escrúpulos será capaz de cometer e 

negligencia a multiplicidade e a complexidade da interação de fatores que suportam a existência deste 

tipo de práticas ilícitas (Marshall, 2001). Na verdade, para além de determinantes individuais, têm sido 

diversos os fatores de natureza estrutural – que afetam o Mundo em geral – e de natureza situacional 

– que se relacionam com condições que afetam regiões específicas do Globo ou que assumem 

especial relevância em momentos particulares da História de determinados locais – apontados como 

condições que subjazem ao tráfico de pessoas e que, em última análise, impulsionam a generalidade 

dos movimentos migratórios (Peixoto et al., 2005). 

Adotando a categorização mais comum na literatura sobre o tema, os fatores propulsores para o 

tráfico podem ser tipificados enquanto push e pull factors (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Hodge, 

2008; Hodge & Lietz, 2007; Malarek, 2004), isto é, fatores de repulsão e de atração.  

Em concreto, na primeira categoria enquadra-se o conjunto de fatores que promovem a saída 

dos indivíduos de um determinado local, entre os quais estão: 

a) As assimetrias endémicas globais, a pobreza generalizada e a falta de condições de vida e 

oportunidades: a presença destes fatores é salientada virtualmente por todos os autores e em todas as 

publicações sobre o tráfico (e.g., Acharya, 2008; Anti-Slavery International, 2003; Aronowitz, 2001; 

Barry, 1995; CIG, 2008b; Doezema, 1999; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Goodey, 2003; Hughes, 

2000; ILO, 2006, 2008a; Malarek, 2004; Monzini, 2005; Mukasey et al., 2008; Peixoto et al., 2005; 

Pennington et al., 2009; Santos et al., 2008; Sassen, 2008; Schauer & Wheaton, 2006; Simkhada, 

2008; Skrobanek et al., 1997; UNODC, 2008a; van der Kellen, 2010; Wijers, 1998).  
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O pressuposto é o de que, no quadro da marcada e persistente assimetria entre os países com 

economias mais desenvolvidas ou emergentes e as mais carenciadas, a migração surge como uma 

forma de assegurar a subsistência para aqueles que são mais desfavorecidos, fomentando as condições 

de base para a comercialização de pessoas. 

Como já foi analisado anteriormente, os fluxos do tráfico começam, tipicamente, e à semelhança 

do que aconteceu com os movimentos migratórios no século XIX, nos países mais subdesenvolvidos e 

terminam nos países com economias mais fortes (Monzini, 2005). Ora, havendo, de facto, evidências 

na literatura que atestam a comunalidade de causas e dinâmicas entre o tráfico de pessoas e os 

movimentos migratórios, é fácil perceber que o ponto de partida para ambas as situações se prende, 

quase invariavelmente, com a procura de melhores condições de vida (Batstone, 2007; Skrobanek et 

al., 1997), de assegurar os meios para garantir a subsistência a curto e médio prazo e, no limite, com 

a procura de alternativas para escapar à fome, à miséria e a uma morte anunciada. Neste sentido, o 

trabalho assume uma importância crucial para qualquer migrante, constituindo, na maioria dos casos, 

o próprio objetivo da migração (Pereira & Vasconcelos, 2007) e o elemento que estrutura toda a sua 

vida no local de destino. 

Em síntese, a pobreza generalizada, sobretudo a feminina, as condições de vida precárias em 

termos laborais e sociais e a falta de oportunidades ou a dificuldade no seu acesso pelas populações, 

particularmente em termos laborais (e.g., desemprego, precariedade) e educacionais, funcionam como 

propulsores paradigmáticos dos movimentos migratórios e constituem, paralelamente, fatores que 

contribuem para a maior vulnerabilidade das mulheres face ao tráfico (Amnesty International, 2005; 

Cree, 2008; Farr, 2005; HRW, 1995; Leal & Leal, 2002; Raymond & Hughes, 2001; Santos et al., 

2008; UNODC, 2008a). A ideia dominante é, portanto, a de que a ação dos traficantes é sustentada 

pelo desespero e vulnerabilidade das vítimas. Na verdade, como refere Vollmann (2007, citado em 

Logan et al., 2009), este é um crime que se alimenta sobretudo da esperança manifestada pelas 

vítimas num futuro melhor, pelo que a imigração tendencialmente acentua essa vulnerabilidade: 

Even in the face of grueling poverty and destitution there can be hope. It is this hope that can make a 

person vulnerable. Hope plays into vulnerability in two ways – hope for a better life and a willingness to 

take what would seem to others to be extreme risks. (p. 11) 

 

Esta causalidade, apesar de comum, não é, no entanto, consensual, dado que outros estudos 

(e.g., Bales, 2005b; IOM, 2010) não atestam a existência de uma correlação empírica direta entre o 

tráfico e o nível de desenvolvimento de um determinado país, indicando, portanto, que aquele não 
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ocorre necessariamente dos países ou regiões mais pobres para os mais desenvolvidos, sendo um 

fenómeno mais complexo na sua etiologia, o que explica, nomeadamente, que nem todas as pessoas 

que vivem em situação de pobreza se tornem vítimas de tráfico; aliás, estas são, por vezes, mais 

relutantes à emigração. A título exemplificativo, a IOM (2010) indicou que nove dos 10 países de 

origem presentes no ranking relativo ao tráfico do UNODC apresentavam um nível económico baixo a 

moderado e um nível de desenvolvimento humano médio a elevado. Na verdade, oito dos países eram 

economias em transição, sendo o próprio tumulto da mudança e a possibilidade de livre movimentação 

após décadas de isolamento os fatores que mais pareciam motivar a emigração e o tráfico.  

 

b) As desigualdades e discriminações baseadas no género, na classe e/ou na etnia ou raça: 

as desigualdades assentes em fatores biológicos, sociais ou culturais constituem outro tópico relevante 

nesta análise e, particularmente, no domínio do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual 

(Anti-Slavery International, 2003; Barry, 1995; ILO, 2006; IOM, 2008b, 2010; Santos et al., 2008; 

Simkhada, 2008; Skrobanek et al., 1997).  

O racional desta abordagem, largamente impulsionada pelos movimentos feministas, assenta na 

ideia de que os papéis tradicionais atribuídos às mulheres as colocam numa posição de desvantagem 

e subalternização, cristalizando desigualdades que se manifestam nos diferentes contextos de vida 

(Doezema, 1999; Farr, 2005; Hughes, 2000; UNODC, 2008a), sendo estas agravadas no caso das 

mulheres migrantes, de classe baixa e pertencentes a determinadas raças ou minorias étnicas (Neves, 

2011). Tais desigualdades refletem-se, por exemplo, na falta de oportunidades, no tratamento desigual 

nos domínios laboral e educacional, na exclusão social e na tolerância face à violência contra as 

mulheres. Esta desigualdade estende-se, ainda, ao domínio da sexualidade, “materializada” na redução 

da mulher à posição de uma mera mercadoria transacionada no mercado do sexo (Kempadoo, 1998; 

Neves, 2011; Simões & Peça, 2009; Skrobanek et al., 1997), onde terá que se submeter à exploração 

masculina. Paralelamente, ideologias raciais e de classe acerca da sexualidade fomentam este ideário 

e estimulam, por exemplo, o reforço das conceções ocidentais masculinas sobre a sexualidade exótica 

e a maior submissão das mulheres asiáticas, africanas e latino-americanas, assim como sobre o menor 

valor dos seus corpos (Martins, 2008), contribuindo, por inerência, para um maior volume dos fluxos 

de tráfico provenientes destes locais. Aliás, em muitas situações, o corpo feminino parece ser um 

território sobre o qual as próprias mulheres parecem não ter quaisquer direitos.  

A partir da argumentação de Crenshaw (1994) e Neves (2011), assume-se que o género, 

intersetado com outras categorias identitárias (e.g., classe, raça/etnia), constrange a individualidade, 
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as escolhas e ações, na medida em que a experiência de ser mulher, e em particular num contexto de 

possibilidades restringidas, acentua a desvalorização da identidade feminina e aumenta potencialmente 

a sua vulnerabilidade face à opressão e à discriminação na sua generalidade.   

 

c) A degradação política, económica, social e ambiental das nações: a migração e o tráfico de 

seres humanos são igualmente favorecidos por fatores geopolíticos e militares, nomeadamente pela 

fragmentação ou deterioração dos sistemas políticos e económico-financeiros das nações, quer esta 

seja o resultado de conflitos armados ou tumultos civis, de regimes políticos instáveis ou ditatoriais, de 

crises económicas globais ou ajustamentos estruturais, de políticas migratórias desadequadas, da 

corrupção ou de desastres ambientais (Farr, 2005; ILO, 2008a; Köhler, 2008; Malarek, 2004; Peixoto 

et al., 2005; Santos et al., 2008; UNODC, 2008a). Estes episódios conduzem, por norma, a maiores 

taxas de desemprego, ao aumento do custo médio de vida e ao declínio dos apoios sociais (Anti-Slavery 

International, 2003), ameaçando a capacidade dos indivíduos e das famílias para fazer face às suas 

necessidades de sobrevivência. Por inerência, estes cenários constituem-se, tradicionalmente, como 

palcos para violações dos direitos humanos, incluindo a violação e a comercialização de mulheres, 

largamente documentados, por exemplo, na II Guerra Mundial, nas guerras do Vietname e do Golfo ou 

nos mais recentes conflitos armados na Europa de Leste, cuja ocorrência sucede, muitas vezes, com o 

envolvimento ativo ou a cumplicidade de forças de segurança e de manutenção da paz (Farr, 2005; 

Hughes, Chon, & Ellerman, 2007; Malarek, 2004).  

Do mesmo modo, o aumento da criminalidade e do sentimento de insegurança das populações 

também constituem fatores propulsores da mobilidade, quer esta seja doméstica, quer internacional, 

sendo estes, paradoxalmente, favorecidos pelo desenvolvimento do crime organizado (Väyrynen, 2003). 

Na Europa, o colapso da União Soviética, no início da década de 90, sobretudo no que implicou 

em termos do seu declínio económico, desigualdades sociais e abertura de fronteiras, influenciou 

largamente a constituição de grupos fortemente organizados e militarizados que se têm dedicado a 

esta atividade ilícita (Batstone, 2007; Farr, 2005; Goodey, 2003; Hughes, 2000; Peixoto et al., 2005; 

Schauer & Wheaton, 2006), em especial através do recrutamento e envio de mulheres da Europa de 

Leste para serem exploradas na indústria do sexo na Europa Ocidental, estimando-se que estas 

representem cerca de um quarto do tráfico mundial, com cerca de 175.000 mulheres traficadas por 

ano (Malarek, 2004). Estas redes são, também, o espelho da corrupção nas classes política e militar, 

fator que desempenha um papel de enorme relevo no tráfico de pessoas, pela total descredibilização 
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das mesmas junto das populações e pelo consequente sentimento de desconfiança face à atuação das 

forças de segurança (Batstone, 2007; Hughes, 2000; Malarek, 2004; Miller & Jayasundara, 2001). 

 

d) A falta de regulação do setor laboral e as políticas restritivas de imigração: são vários os 

autores e entidades (e.g., IOM, 1996; Meigs, 2005; UNODC, 2008a) que têm alertado para a 

necessidade de fomentar uma regulação do setor laboral, quer formal, quer informal, uma vez que a 

falta de regulamentação e de fiscalização das atividades económicas cria as condições essenciais para 

a exploração e o abuso e mantém as potenciais vítimas alheadas em relação aos seus direitos. Estas, 

por sua vez, poderão, por via do agravamento das condições de vida e do consequente declínio dos 

apoios sociais disponíveis para fazer face às necessidades de subsistência, bem como das políticas 

restritivas à imigração, ser “forçadas” a procurar soluções de mobilidade ilícitas, podendo uma delas 

passar pelo recurso a redes de traficantes. 

 

No que concerne à segunda categoria, contemplam-se fatores que atraem os indivíduos para os 

locais de destino, dos quais se realçam: 

a) A mobilidade laboral e a procura de mão de obra barata nos países de destino: em paralelo 

com a maior mobilidade e com o aparecimento de novas oportunidades ao nível educacional e laboral 

para profissionais qualificados, também o aumento da procura de mão de obra pouco qualificada e 

economicamente mais acessível registado nas últimas décadas funcionou como fator impulsionador 

das migrações e, por inerência, do tráfico (ILO, 2006, 2008a; Malarek, 2004; Monzini, 2005; Peixoto 

et al., 2005; Santos et al., 2008). Para além da ação dos angariadores, as expectativas acerca destas 

oportunidades além fronteiras foram largamente amplificadas pelos media (Anti-Slavery International, 

2003) através da transmissão de mensagens e de “promessas” de melhores salários e condições de 

vida em determinados países, como se do “El Dorado” se tratassem. Este cenário também se aplica à 

possibilidade de desenvolver novas competências socioprofissionais ou de estudar no estrangeiro. 

Apesar de amplamente divulgada, e tal como realçado anteriormente, a procura de mão de obra 

barata não se verifica apenas na indústria sexual, mas num conjunto de setores onde este problema 

tem vindo a ser identificado (ILO, 2008c), tais como na construção civil, na agricultura, nos serviços 

domésticos, na restauração, nos transportes e na indústria têxtil, além de várias atividades informais, 

tais como a mendicidade organizada. 
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b) A facilitação dos processos de mobilidade internacional: fruto do progresso tecnológico, da 

intensificação das comunicações e das trocas comerciais entre os diversos países e da abertura de 

fronteiras, nas últimas décadas registou-se um rápido desenvolvimento dos transportes que possibilitou 

menores restrições e constrangimentos à mobilidade de pessoas e bens, tornando as viagens mais 

rápidas e acessíveis (ILO, 2006). Este fator, coadjuvado com a implantação, nos países recetores, de 

comunidades de imigrantes, com o estabelecimento de múltiplas rotas migratórias e com a presença 

ativa de agentes angariadores que “facilitam” os processos de viagem e integração laboral nos locais 

de destino (Anti-Slavery International, 2003), também contribuíram de forma relevante para o aumento 

dos fluxos migratórios e do tráfico de pessoas. 

 

c) O incremento da indústria e turismo sexuais: alimentado pela globalização e liberalização 

económica, sobretudo no que concerne à maior facilidade de movimentação de pessoas e capitais, o 

forte incremento verificado na indústria sexual nas últimas três décadas constituiu um dos fatores com 

maior relevo para o desenvolvimento do tráfico para fins de exploração sexual (Doezema, 1999, Farr, 

2005; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Gallagher & Holmes, 2008; Hughes, 2000; Malarek, 2004; 

Peixoto et al., 2005; Santos et al., 2008; Schauer & Wheaton, 2006), pelo que tem sido alvo de uma 

maior atenção social e política. Em concreto, a proliferação da procura de serviços sexuais pagos, do 

turismo sexual e dos produtos produzidos por esta indústria (e.g., pornografia) conduziu à criação e ao 

florescimento de empresas e agências, formais e informais, que se dedicam a esta atividade, com vista 

a fazer corresponder a oferta à procura do mercado (CIDM, 2000; HRW, 1995; Sassen, 2008). Estas, 

por seu lado, poderão recorrer a organizações ligadas ao tráfico para angariar vítimas e promover o 

desenvolvimento da sua atividade. 

 

Conclui-se, portanto, que a vulnerabilidade ao tráfico terá que ser considerada atendendo a uma 

multiplicidade de fatores de ordem estrutural e de natureza situacional, que interagem entre si e não se 

limitam aos aqui mencionados, dado que exigem a consideração de outras questões fundamentais, tais 

como: os desequilíbrios de poder resultantes de relações (pós)coloniais e imperialistas das nações; a 

aceitação cultural do tráfico; os avultados lucros que este crime gera; e as inadequadas políticas de 

prevenção e combate que lhe têm sido dirigidas (Bales, 2005a, 2005b; Cunneen & Stubbs, 2004; 

Hodge & Lietz, 2007; ILO, 2006; Martins, 2008; Miller & Jayasundara, 2001; Peixoto et al., 2005).  

Em linha com o exposto, tradicionalmente as políticas nacionais e internacionais têm visado o 

combate ao tráfico através da oferta, isto é, das causas que motivam a saída dos países de origem, 
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negligenciando a análise das mesmas causas nos países de destino (IOM, 2008b), particularmente as 

que se referem à procura por mão de obra barata e sem garantias de qualquer proteção. 

 

2. Dinâmicas e fases do tráfico de seres humanos 

 

I came here innocently, I felt very humiliated in my family's house and then I met this person who said that he would 

give me a job in a clinic for elderly people and that I would fulfil all my objectives. It was all a lie. And then they got 

me into prostitution. 

Relato de vítima de tráfico, in Neves, 2011 (p. 189) 

 

Embora o tráfico apresente uma multiplicidade de contornos que dependem, em larga medida, 

das suas finalidades e das características de atuação dos seus agentes (Huijsmans, 2008), é possível 

identificar na literatura a presença de dinâmicas e fases relativamente comuns. Assim, inúmeras fontes 

(e.g., Abas et al., 2009; Acharya, 2008; Barry, 1995; Farr, 2005; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; 

Hughes, 2000; Malarek, 2004; Monzini, 2005; O’Briain et al., 2006b; Raymond & Hughes, 2001; 

Santos et al., 2008; Simkhada, 2008; Skilbrei & Tveit, 2008; Stotts Jr. & Ramey, 2009; Wijers, 1998; 

Wilson & Dalton, 2008) apresentam uma conceptualização do tráfico de seres humanos como um 

processo que comporta, tendencialmente, as seguintes fases:  

a) Angariação ou recrutamento: diz respeito ao momento de contacto com as potenciais vítimas 

no sentido de as persuadir e fazer aderir às propostas dos traficantes. Na maioria dos casos estas 

baseiam-se em promessas fraudulentas de empregos económica e socialmente apelativos (Emerton, 

2001; Mukasey et al., 2008; UN.GIFT, 2008a) mas podem também consistir em propostas de lazer, 

casamento ou formação noutro país ou região. Tipicamente a proposta inclui, face à habitual situação 

de privação económica das vítimas, o pagamento de todas as despesas inerentes à viagem e, por 

vezes, à alimentação e alojamento no local de destino durante um período de tempo inicial. As dívidas 

são assumidas pelas vítimas com a promessa de serem pagas à medida que estas forem conseguindo 

auferir rendimentos da atividade prometida (Surtees, 2008).  

Existem, no entanto, situações em que a estratégia de angariação é pautada não pelo engano ou 

logro, mas pela violência, designadamente nas situações de rapto, bem como outras em que são as 

próprias famílias que vendem os filhos como forma de realizar algum dinheiro ou, noutros casos, que 

os confiam aos agentes na esperança de, assim, lhes proporcionarem melhores oportunidades de vida 

(Hodge & Lietz, 2007; Skinner, 2008).  
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No sentido de tornar o processo de recrutamento mais eficaz, a literatura tem atestado que os 

traficantes, quer sejam homens ou mulheres, são, com frequência – em cerca de metade dos casos, 

segundo a UN.GIFT (2008a) –, pessoas conhecidas ou próximas das vítimas (e.g., familiares, vizinhos, 

amigos, namorados, pessoas influentes na comunidade), podem atuar em várias fases do processo e 

apresentam uma motivação iminentemente financeira para o envolvimento no crime. Outras fontes 

(e.g., Batstone, 2007; Hodge & Lietz, 2007; Hughes, 2000; UNODC, 2009) referem também a atuação 

dos agentes e redes através de entidades com funcionamento legal, tais como agências de emprego, 

viagens ou matrimoniais, bem como através de anúncios nos meios de comunicação social, revelando 

uma estrutura organizativa mais elaborada19.  

 

b) Transição ou transporte: embora nem todas as situações de tráfico impliquem deslocações 

transfronteiriças, em muitas outras estas assumem especial relevância, na medida em que implicam o 

planeamento e controlo de variáveis relacionadas com a entrada de pessoas em países estrangeiros 

(e.g., documentação de viagem), associando um maior risco e custos às operações. Assim, esta pode 

ser uma fase em que a vítima é acompanhada por um angariador, por outras pessoas envolvidas na 

rede ou poderá viajar sozinha ou conjuntamente com outras vítimas. Geralmente viajam com vistos 

provisórios de turistas, estudantes ou situações similares; outras vezes são introduzidas ilegalmente 

nos países de destino através de rotas ou “corredores” controlados por associações criminosas, que 

também os utilizam para outras atividades ilícitas, nomeadamente para o tráfico de drogas e de armas 

(Batstone, 2007). 

O transporte pode ocorrer através de vários meios, quer seja por via terrestre, aérea ou marítima, 

havendo, com frequência, uma conjugação destes meios para evitar detenções (Santos et al., 2008). 

Nas situações em que há lugar a controlo fronteiriço, normalmente as vítimas estão instruídas para 

transmitirem às autoridades a informação que receberam dos traficantes e, por vezes, estes entregam-

lhes quantias razoáveis de dinheiro (que será devolvido posteriormente) para que as vítimas consigam 

ser mais facilmente confundidas com turistas.  

 

c) Exploração e controlo: esta fase corresponde ao período em que as vítimas se encontram 

submetidas a condições de exploração e “fiscalização” dos seus comportamentos e movimentos. Em 

regra, tem início no momento em que aquelas tomam conhecimento das situações em que estão 

envolvidas, quer este envolvimento tenha sido fruto de uma situação de absoluta involuntariedade, quer 

                                                        
19

 As formas de recrutamento variam conforme a organização dos agentes. Na Europa Central e de Leste há registo de, por exemplo, divulgarem falsas 

ofertas de emprego nas próprias universidades. 
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tenha existido um consentimento prévio para, por exemplo, trabalhar na indústria do sexo (Hodge & 

Lietz, 2007). Efetivamente, não raras vezes é esta a realidade no tráfico sexual, onde as mulheres 

inicialmente consentem o trabalho sexual, mas não sob as condições de escravidão a que depois são 

sujeitas (Doezema, 1999; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Santos et al., 2008).  

Durante este período, as vítimas são forçadas a trabalhar de uma forma quase ininterrupta, em 

condições de elevada privação (e.g., alimentar, de sono e descanso) e sem qualquer remuneração ou 

auferindo rendimentos muito inferiores face ao que produzem, ficando os traficantes com a maior parte 

desses proveitos. Para as vítimas de tráfico para exploração sexual esta fase implica, usualmente, a 

prática de relações sexuais diárias com um elevado número de clientes (Hodge & Lietz, 2007; Malarek, 

2004), muitas vezes sem qualquer possibilidade de negar a sua vontade ou de se protegerem contra 

situações de risco para a sua saúde (e.g., doenças infetocontagiosas) ou de violência.   

As estratégias de controlo que visam manter esta exploração são várias, estando documentados 

na literatura (e.g., Batstone, 2007; Farr, 2005; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Gallagher & Holmes, 

2008; Hodge & Lietz, 2007; Raymond, 2002; Schauer & Wheaton, 2006; Skrobanek et al., 1997; 

UNODC, 2008a) mecanismos que passam, por exemplo, pela sonegação de documentação pessoal 

(e.g., passaporte); pelo uso de violência física, psicológica e/ou sexual ou de ameaças de violência 

sobre si ou familiares; pela privação ou limitação da liberdade de movimentos, situação que acaba por 

favorecer o seu isolamento; pela colocação das vítimas numa situação de dependência de substâncias; 

pela sua indução a uma situação de dependência económica através de um sistema de dívida e multas 

assente na responsabilização pelo pagamento de avultados custos com a viagem, a alimentação e o 

alojamento, bem como penalizações pelo incumprimento das orientações dos traficantes; pela ameaça 

de denúncia da sua situação (e.g., envolvimento na prostituição) às autoridades e/ou à sua família; ou 

pelo abuso ou homicídio assistido de outras vítimas. Paralelamente, a elevada mobilidade geográfica a 

que estas vítimas estão frequentemente sujeitas, dificultando o acesso a serviços de assistência, a 

situação de irregularidade migratória em que muitas vezes se encontram, o desconhecimento dos seus 

direitos, a ausência de competências linguísticas, o medo e os sentimentos de culpa e vergonha que 

muitas vezes “carregam” (Miller et al., 2007), constituem fatores que contribuem para a manutenção 

das vítimas nesta situação e para o agravamento do impacto do crime. 

Constata-se, assim, que, tal como indicado por Stotts Jr. e Ramey (2009), as estratégias de 

controlo no tráfico assentam, essencialmente, em três vetores: fraude, força/violência e coerção. 
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d) (Re)integração: embora nem sempre considerada pelos autores, esta é também uma etapa 

integrante do processo de tráfico, ainda que se situe numa fase pós-exploração (Abas et al., 2009; 

UNODC, 2009). De facto, nem sempre ela ocorre, havendo casos que terminam tragicamente, mas 

deverá assumir uma posição central nos processos de intervenção com estas vítimas.  

Esta fase diz respeito ao processo que decorre desde a saída da situação de exploração, quer 

esta tenha resultado de uma ação de resgate, fuga ou de “libertação” por parte dos traficantes20, até à 

integração das vítimas numa nova comunidade ou ao retorno e reintegração na sua comunidade de 

origem. Contempla, normalmente, um conjunto de ações que visam o seu restabelecimento físico e 

emocional, assim como a defesa dos seus direitos e a promoção da sua valorização social através, por 

exemplo, de um processo de (re)inserção profissional e envolvimento em estruturas comunitárias. Esta 

é, por excelência, a fase em que as organizações oficiais e da sociedade civil operam, providenciando, 

em regra, o apoio no seu encaminhamento e/ou acolhimento em estruturas protegidas, a assistência 

médica, psicológica, jurídica e, eventualmente, o apoio na sua integração educacional, formativa e/ou 

laboral, bem como serviços de tradução linguística e outros que se mostrem necessários, para além, 

obviamente, da garantia de subsistência. 

Outro aspeto importante que se coloca nesta fase é a possibilidade, para o caso das vítimas 

estrangeiras, e se for essa a sua vontade, de retorno ao país de origem. Este processo deverá, todavia, 

ser assistido por entidades experientes neste domínio (e.g., programa de assistência no retorno e 

reintegração da OIM), na medida em que implica a verificação de algumas condições e pressupostos 

fundamentais, designadamente: corresponder a uma vontade e decisão esclarecida da vítima; aferir as 

boas condições de receção da vítima por parte da sua família e da comunidade de origem, evitando 

situações de rejeição/discriminação; e assegurar condições de segurança durante todo o percurso da 

viagem, na chegada ao país de origem e numa fase posterior a esta, tendo em conta que, em algumas 

situações, as vítimas poderão sofrer represálias ou mesmo ser traficadas novamente. Subentende-se, 

então, que este não é um acompanhamento que termina após a passagem da fronteira; pelo contrário, 

implica uma continuidade no apoio e a monitorização constante por parte dos serviços competentes 

dos locais para onde as vítimas são retornadas ou enviadas. 

 

3. Experiência e impacto do tráfico de seres humanos 

De acordo com a World Health Organization (WHO, 2006), a saúde é definida como: “a state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (p. 

                                                        
20

 Esta possibilidade normalmente só se concretiza quando as vítimas deixam de ser economicamente rentáveis (e.g., quando estão infetadas com 

doenças sexualmente transmissíveis). 
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1). Assim, ao efetuar uma análise do impacto do tráfico na saúde das vítimas, é forçoso considerar 

todas as dimensões deste conceito, nomeadamente os seus efeitos no bem-estar físico, psicológico e 

social, bem como abordar as implicações destes mesmos efeitos para a intervenção dos prestadores 

de cuidados de saúde. 

O tráfico, e sobretudo aquele que envolve a exploração sexual, tem efetivamente vindo a ser 

considerado por vários autores (e.g., Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Malarek, 2004; Themeli, 2011; 

Zimmerman et al., 2003, 2006, 2008) como uma das formas mais severas de violência praticada 

contra qualquer ser humano, implicando um conjunto de consequências e danos físicos, psicológicos e 

no funcionamento interpessoal muito significativos, efeitos estes que tendem a ser agravados pela 

presença de determinadas condições de vulnerabilidade prévias à situação de tráfico. 

À semelhança do que acontece com outros fenómenos violentos (e.g., abuso sexual ou violação, 

maus-tratos físicos ou violência conjugal), também no tráfico de pessoas o impacto nas vítimas diverge 

em função do tipo de violência exercida, da sua coocorrência, frequência e severidade (APAV, 1999). 

Ora, atendendo a que as situações de tráfico são, por norma, caracterizadas por uma combinação de 

vários tipos de violência com graus de severidade elevados e que tendem a coocorrer no tempo, 

acabam por apresentar um potencial de desenvolvimento de múltiplos quadros de sintomatologia 

física, psicológica e comportamental que afetam gravemente o funcionamento quotidiano e o bem-estar 

das vítimas (Abas et al., 2009; Borland, 2006; Miller et al., 2007; Zimmerman et al., 2003, 2006, 

2008). Dada a frequente repetição dos abusos, a presença de ameaças sérias à própria sobrevivência 

e a precariedade das condições de vida a que as vítimas estão sujeitas durante a exploração (Acharya, 

2008; Themeli, 2011; UNODC, 2008a), estes efeitos também tendem a persistir no tempo. 

Apesar de a investigação neste domínio ainda ser incipiente, alguns estudos têm revelado dados 

preocupantes e que serão alvo de análise nos pontos que se seguem. 

 

3.1. Vulnerabilidade e vitimação prévia 

Os processos de vitimação anteriores à experiência de tráfico têm sido alvo de atenção por parte 

de alguns autores, na medida em que, não só estes poderão constituir-se como fatores causais para os 

processos migratórios, como também tendem a aumentar a vulnerabilidade das vítimas, implicando, 

desde logo, prejuízos na sua saúde física e mental (Borland, 2006; Hossain, Zimmerman, Abas, Light, 

& Watts, 2010; Zimmerman, Kiss, Hossain, & Watts, 2009), sendo vários os estudos que têm apontado 

para a presença frequente de histórias de violência familiar e institucional anteriores a experiências 

desta natureza.  
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Num estudo de âmbito europeu desenvolvido por Zimmerman e colaboradores (2003), baseado 

na condução de entrevistas com 28 adolescentes e mulheres vítimas de tráfico sexual e laboral e com 

107 informantes-chave institucionais, os autores constataram uma elevada taxa de participantes que 

registavam antecedentes de vitimação grave, atendendo a que 35% das vítimas referiram ter sido alvo 

de abuso físico, quer no âmbito de uma relação conjugal ou equiparada, quer por parte dos pais ou de 

terceiros, antes da situação de tráfico. Em 2006, num outro estudo de Zimmerman e colaboradores 

efetuado com 207 adolescentes e mulheres traficadas, foram encontradas taxas de 50% de vitimação 

anterior por maus-tratos físicos, de 32% por abuso sexual e de 22% por ambas as formas de violência. 

Em 2008, Zimmerman e colaboradores reiteraram os resultados obtidos em 2006 num outro estudo 

com 192 adolescentes e mulheres vítimas de tráfico para fins sexuais, acrescentando, no entanto, que, 

do total das vítimas abusadas sexualmente, 12% tinham-no sido antes de atingir a idade dos 15 anos e, 

destas, 26% tinham sido abusadas por mais do que uma pessoa; em 54% dos casos, o elemento 

responsável pelo abuso tinha sido um familiar.  

Num estudo versado sobre os riscos ocupacionais no trabalho sexual, efetuado por Cwikel, Ilan, 

e Chudakov (2003) com 55 mulheres, vítimas e não vítimas de tráfico, que se encontravam a trabalhar 

em bordéis em Israel, os autores detetaram resultados similares; em concreto, verificaram que, antes 

de perfazerem 18 anos, 43% das participantes tinham sido vítimas de agressões físicas, 33% de abuso 

sexual, 32% de violação, 30% de negligência parental, 27% tinham vivido em situação de sem-abrigo e 

25% tinham sofrido privações alimentares graves. Por seu turno, Kalergis (2009) reiterou estes dados 

num estudo baseado em entrevistas a profissionais de apoio às vítimas, particularmente no que diz 

respeito à elevada frequência de situações de abuso sexual durante a infância e a adolescência.  

Estes indicadores representam, assim, taxas extremamente elevadas quando comparadas com a 

população normativa e traduzem implicações sérias no bem-estar físico e psicológico das vítimas, 

revelando, também, limitações no que concerne ao suporte social numa situação de eventual retorno à 

família ou comunidade de origem após a experiência de tráfico. Por outro lado, reforçam a ideia de que 

o tráfico sexual atinge sobretudo adolescentes e mulheres em condições de elevada vulnerabilidade 

prévia (Farr, 2005). Aliás, Cwikel, Chudakov, Paikin, Agmon, e Belmaker (2004) demonstraram, num 

estudo realizado com 49 mulheres traficadas para fins sexuais, que a exposição a traumas na infância 

e adolescência aumenta a probabilidade de experienciar traumas associados ao trabalho sexual, bem 

como resultados mais pobres ao nível da saúde física e mental.  

Existem, todavia, dados que desafiam esta conclusão, nomeadamente os resultados avançados 

por Hossain e colaboradores (2010) a partir de um estudo efetuado com 204 adolescentes e mulheres 
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vítimas de tráfico para fins de exploração sexual. Estes autores concluíram que, apesar da elevada 

prevalência de situações de violência pré-tráfico, quer esta tivesse ocorrido em fases mais precoces das 

vidas das vítimas, quer numa fase adulta, essa violência não estava significativamente correlacionada 

com a exposição ao trauma durante o tráfico, o que sugere que a experiência do tráfico (e a violência a 

si associada) é, em si mesma, suficientemente desestabilizadora do seu bem-estar físico e psicológico.  

Para além dos episódios de violência vivenciados na infância ou adolescência, existem outras 

condições que parecem contribuir para um maior impacto da experiência de tráfico, designadamente 

fatores associados à própria identidade21 das pessoas alvo de exploração, às menores competências 

pessoais para gerir as adversidades, bem como a uma situação socioeconómica mais frágil (Ostrovschi 

et al., 2011). 

 

3.2. Consequências físicas, psicológicas e no funcionamento interpessoal 

A metodologia utilizada pelos autores que estudam o impacto deste tipo de vitimação assenta 

normalmente na condução de entrevistas mais ou menos profundas e estruturadas com vítimas e com 

informantes-chave, na análise de registos clínicos de casos acompanhados por organizações anti-tráfico, 

na aplicação de questionários genéricos de sintomatologia física e psicológica e de instrumentos para 

análise de quadros sintomáticos mais específicos como, por exemplo, de depressão ou perturbação de 

stress pós-traumático (PTSD)22.  

Apesar de muitos dos problemas físicos acarretarem dificuldades do foro psicológico e afetarem 

a forma como as vítimas estabelecem relações com os outros, para facilitar a análise destes efeitos, 

apresentam-se, de seguida, dados relativos ao impacto físico, psicológico e social de forma separada.  

 

3.2.1. Consequências físicas e na saúde sexual e reprodutiva 

As consequências da experiência do tráfico para a saúde física são várias e dependem, em larga 

medida, do tipo de exploração em causa, ou seja, do facto de a vítima ser explorada em determinados 

setores laborais, na indústria sexual, em ambos ou noutros contextos. Estas consequências, por sua 

vez, evidenciam-se ao longo das diversas fases do processo de tráfico, com particular destaque para o 

transporte e, depois, para a exploração no local de destino. 

                                                        
21

 Em alguns casos, por exemplo, este dano assenta na impossibilidade percebida por parte das vítimas exploradas sexualmente em reconciliar essa 

experiência com as suas crenças e identidade religiosa, aspeto particularmente evidente em vítimas oriundas de culturas em que a religião assume um 
peso considerável na organização da vida familiar e social (Zimmerman et al., 2003). 
22 Alguns exemplos destes instrumentos são o Brief Symptom Inventory (Derogatis, 1975), o Self-Report Questionnaire (Harding et al., 1980), o Hopkins 
Symptoms Checklist-25 (Veijola et al., 2003), a PTSD Checklist - Civilian Version (Weathers, Litz, Herman, Huska, & Keane, 1993), o Harvard Trauma 
Questionnaire (Mollica et al., 1992) e a Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (Radloff, 1977). 
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Durante a fase de transporte, Zimmerman e colaboradores (2003) reportaram situações de risco 

físico genéricas como, por exemplo, a fadiga associada à viagem, bem como vicissitudes que serão, à 

partida, menos comuns mas que poderão, inclusive, implicar risco de vida, como situações em que as 

vítimas são alvejadas, agredidas física ou sexualmente pelos traficantes responsáveis pela operação de 

trânsito ou situações em que estas acabam por sucumbir em afogamentos (e.g., transporte de vítimas 

por via marítima em embarcações sem condições mínimas de segurança). Na verdade, são frequentes 

os relatos de viagens que decorrem sem quaisquer condições de conforto, longas, cansativas e mesmo 

perigosas (e.g., percursos que se prolongam por vários dias e que implicam, por exemplo, longas 

caminhadas por terrenos acidentados, transporte em barcos sobrelotados, em contentores pobremente 

ventilados e sem condições de higiene e salubridade), para além de as vítimas serem, com frequência, 

sujeitas a situações de privação de alimentos e de sono.  

A fase de exploração no local de destino tende a ser, no entanto, aquela em se verifica um maior 

impacto do tráfico. Durante este período, normalmente as vítimas registam vários problemas de saúde 

e um mal-estar significativo decorrentes, em larga medida, da violência física e/ou sexual a que são 

sujeitas, bem como da privação de condições básicas de sobrevivência e, ainda, da falta de acesso a 

cuidados de saúde adequados e em tempo útil. A título exemplificativo, Zimmerman e colaboradores 

(2003) concluíram que 89.3% das vítimas que compunham a amostra do seu estudo teriam sido alvo 

de violência física durante esta fase. Esta violência traduzia-se em agressões com murros e objetos, 

pontapés, cortes com facas, queimaduras e violações; aliás, a totalidade da amostra referiu ter sido 

alvo de violência sexual. Estes resultados foram reiterados pelo estudo de Zimmerman e colaboradores 

publicado em 2006, que indica que, durante a situação de tráfico, 76% das vítimas tinham sido alvo de 

abuso físico, 90% de abuso sexual e 71% de ambos os tipos, bem como pelo estudo de Zimmerman e 

colaboradores publicado em 2008, em que 76% reportaram ter sido alvo de maus-tratos físicos e 90% 

de abuso sexual. Estas percentagens rondam os 80% no estudo de Hossain e colaboradores (2010).  

Num estudo efetuado por Decker, McCauley, Phuengsamran, Janyam, e Silverman (2011), com 

815 mulheres integradas na indústria sexual na Tailândia e onde se confirmou que 10% teriam sido 

traficadas, os autores concluíram que, em comparação com as outras trabalhadoras do sexo, as 

vítimas de tráfico apresentavam maior probabilidade de terem sido alvo de violência na iniciação ao 

trabalho sexual, de sofrerem atos de violência no âmbito do desenvolvimento da atividade prostitutiva, 

de serem sujeitas a práticas sexuais desprotegidas e de terem abortos. Num outro estudo de âmbito 

transnacional (Silverman, Decker, McCauley, & Mack, 2009), baseado na análise de 1.438 registos de 

casos de vítimas de tráfico e de trabalhadoras da indústria do sexo intervencionadas por ONGs e OIGs 
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no Camboja, na Indonésia e na Tailândia, os autores concluíram que 25% dos registos das vítimas de 

tráfico do Camboja indicavam situações de atos sexuais forçados; 42.7% das vítimas registadas na 

Indonésia reportaram abusos físicos, 74.7% abusos sexuais e 81.1% reportaram ambos os tipos; e, por 

seu lado, na Tailândia, 11.8% das vítimas tinham sido alvo de violência sexual na iniciação ao trabalho 

sexual (comparativamente com apenas 3.6% das mulheres não traficadas), 18.6% relataram ter sido 

forçadas a atos sexuais indesejados (em comparação com 10.7% das mulheres não traficadas) e todas 

as vítimas tinham sido alvo de violência física na semana anterior ao início da intervenção institucional.  

Resultados similares foram também obtidos por Acharya (2008) num estudo realizado com 60 

mulheres traficadas para fins sexuais na cidade do México. O autor concluiu que, na semana anterior à 

entrevista, todas as participantes tinham sido alvo de violência verbal, 70% tinham sido agredidas com 

objetos, 45% tinham sido forçadas a ter relações sexuais com mais do que um cliente em simultâneo, 

38.3% tinham sido ameaçadas de morte, 30% tinham sido enclausuradas e privadas de alimentos, 

21.7% tinham sido violadas por clientes ou traficantes e 15% tinham sido intencionalmente queimadas. 

Quando considerado o mês anterior, estas percentagens aumentavam exponencialmente, com valores 

que oscilavam entre os 93.3% e os 100% em todos os tipos de abuso referidos, exceto para a clausura 

e privação de comida (65%) e as queimaduras intencionais (51.7%).  

No que respeita aos sintomas físicos mais prevalentes e severos experienciados pelas vítimas, os 

vários estudos que incluem análises sobre a questão do impacto (e.g., Acharya, 2008; Borland, 2006; 

Crawford & Kaufman, 2008; Cwikel et al., 2003; Decker et al., 2011; Hossain et al., 2010; Hughes, 

2000; Leal & Leal, 2005; Miller et al., 2007; Oram & Zimmerman, 2008; Raymond, 2002; Raymond & 

Hughes, 2001; Silverman et al., 2007, 2009; Skrobanek et al., 1997; UNODC, 2008a; Zimmerman et 

al., 2003, 2006, 2008) salientam a fadiga persistente, cefaleias, tonturas, dificuldades de memória e 

de concentração, dores lombares, abdominais e pélvicas, problemas gastrointestinais (e.g., náuseas, 

dores de estômago), problemas ginecológicos (e.g., corrimentos, hemorragias, dores vaginais, infeções 

urinárias, gravidezes indesejadas, abortos e complicações decorrentes dos abortos, designadamente 

infertilidade) e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), tais como a sífilis, a candidíase, a hepatite 

B e o vírus da imunodeficiência humana (VIH), condições que, em alguns casos, têm o potencial para 

conduzir a graves limitações funcionais e até mesmo à morte. Em simultâneo, estes autores indicam 

outros problemas recorrentes e que poderão ter consequências graves como, por exemplo, fraturas, 

contusões, traumatismos na cabeça e no pescoço, perdas de peso e de apetite, problemas dentários, 

respiratórios e dermatológicos (e.g., irritações, cortes, queimaduras), febres altas, dores musculares, 

no peito ou no coração, hipertensão arterial ou pressão baixa, problemas sensoriais (e.g., de audição e 



Parte I – Capítulo III: Fatores de vulnerabilidade, dinâmicas e impacto da vitimação 

 86 

de visão decorrentes da exposição a ruídos intensos e a substâncias químicas), distúrbios do sono, 

desmaios ou perdas de consciência.  

Para além dos efeitos que decorrem da exposição à violência, muitos destes sintomas acabam 

por resultar de situações de exaustão, sendo múltiplos os relatos que confirmam que estas vítimas são 

forçadas a trabalhar um número extremamente elevado de horas por dia, que podem rondar as 12 a 

14 horas (Cwikel et al., 2003; Zimmerman et al., 2003), sem terem o tempo necessário para dormir, 

descansar ou para se alimentarem convenientemente. Oram e Zimmerman (2008) concluíram, no 

âmbito de um estudo desenvolvido sobre o tráfico laboral, que, atendendo a que muitas vezes este 

ocorre em setores pobremente regulados, o risco médio para cada setor de atividade é multiplicado 

pelo número de pessoas envolvidas na exploração, na medida em que diminuem as probabilidades de 

acesso a treino e a equipamento de proteção, aumentando a degradação das condições gerais de 

segurança, trabalho e subsistência (e.g., sobrelotação, má ventilação e défices nas condições sanitárias 

dos espaços habitacionais, má nutrição, exposição prolongada a fontes de calor/frio). Para além disso, 

é também função do número de horas de trabalho praticado. 

Um dos problemas que tem merecido maior atenção no âmbito do tráfico para fins sexuais – e 

que coloca questões mais abrangentes em termos de políticas e práticas de saúde pública – prende-se 

com as elevadas taxas de gravidezes indesejadas, abortos e DSTs, em particular o VIH, neste grupo. 

Efetivamente, alguns autores (e.g., Acharya, 2008; Zimmerman et al., 2003, 2006) têm indicado 

que as vítimas de situações de tráfico registam taxas de gravidezes indesejadas entre os 27.3% e os 

40% e de abortos que oscilam entre os 17% e os 65.2%.  

Quanto à questão da infeção por VIH, Silverman e colaboradores (2007) conduziram um estudo 

com 287 adolescentes e mulheres nepalesas repatriadas após terem sido traficadas para fins sexuais, 

concluindo que 38% apresentaram resultados positivos no teste do VIH, taxa média que foi corroborada 

por outros autores (e.g., Tsutsumi, Izutsu, Poudyal, Kato, & Marui, 2007). A idade média da experiência 

de tráfico era de 17 anos, sendo que 14.7% teriam sido traficadas antes dos 15, pelo que, comparando 

estes dados com as vítimas traficadas aos 18 anos ou mais velhas, as raparigas com menos de 15 

anos apresentavam um risco acrescido de VIH, com 60.6% do grupo a padecer da infeção; este grupo 

também apresentava um maior registo de exploração em múltiplos locais. Outro dos fatores que 

apresentava uma associação positiva com um maior risco de infeção por VIH era a maior duração na 

situação de exploração sexual, sendo novamente o grupo das raparigas com menos de 15 anos que 

apresentava maior prevalência nos locais de exploração por períodos iguais ou superiores a um ano.  
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No estudo de Silverman e colaboradores (2009) também foi confirmado que a vitimação por 

tráfico aumentava a vulnerabilidade em relação às DSTs em geral e ao VIH em particular. Segundo os 

autores, a maioria dos casos registados no Camboja (73.4%) estava infetada com alguma DST além do 

VIH, sendo que, destas vítimas, 90% tinham contraído a doença nos primeiros dois meses de 

exploração. No final do primeiro ano, todas as vítimas tinham contraído alguma DST. Nos registos da 

Indonésia, a prevalência de VIH entre as vítimas de tráfico era de 19.4% no final do primeiro ano, 

sendo que 6.1% estavam infetadas com sífilis, 5.1% com tricomoníase e 4.3% com gonorreia.  

Devido à sua condição de subordinação, as vítimas estão extremamente limitadas no que toca à 

sua capacidade para negociar as condições em que as relações sexuais com os clientes vão ocorrer 

(Beyrer & Stachowiak, 2003; Borland, 2006; Themeli, 2011), o que aumenta a sua exposição ao risco 

de infeção. Noutros casos, ainda, a informação de que dispõem acerca das estratégias de prevenção 

associadas à prática de sexo protegido é muito limitada (Themeli, 2011). 

As elevadas taxas de infeção nas vítimas exploradas sexualmente estão, ainda, associadas à falta 

de acesso a dispositivos de proteção (e.g., preservativos) e a cuidados de saúde preventivos e paliativos, 

bem como ao elevado número diário de clientes atendidos. Por exemplo, Acharya (2008) concluiu que 

46.7% da amostra no seu estudo atendia entre cinco a oito clientes e 43.3% recebia mais de oito por 

dia, sendo que apenas 22% das vítimas indicaram usar preservativo em todas as relações sexuais; já 

Cwikel e colaboradores (2003) indicaram um número médio de clientes na ordem dos 11.6 por dia; 

por fim, cerca de 60% das vítimas incluídas nos estudos de Zimmerman e colaboradores (2003, 2006) 

referiram atender entre 10 e 25 clientes e 11% entre 40 a 50 clientes por dia. Paralelamente, apenas 

30% faziam exames ginecológicos regularmente (Zimmerman et al., 2003). 

 

3.2.2. Consequências na saúde mental, na resposta emocional e no funcionamento cognitivo 

Apesar da elevada severidade de que os danos físicos decorrentes do tráfico se podem revestir, 

as suas consequências psicológicas têm sido conceptualizadas como mais insidiosas, persistentes e 

invasivas (Hodge, 2008; Zimmerman et al., 2006), encerrando em si o potencial para comprometer a 

própria identidade e, nos casos que envolvem violência sexual, para perverter o sentido de intimidade 

nas relações humanas (Miller, 2008).  

A investigação conduzida neste domínio tem sido relativamente unânime em indicar a presença 

de um espetro alargado de sintomas e psicopatologias que, com frequência, coocorrem. Neste sentido, 

vários autores (e.g., Cwikel et al., 2003, 2004; Hossain et al., 2010; Oram & Zimmerman, 2008; 

Ostrovschi et al., 2011; Tsutsumi et al., 2007; Zimmerman et al., 2003, 2006, 2008) constataram a 
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presença de quadros de comorbilidade que associam, em particular, a depressão, a ansiedade – com 

especial destaque para a PTSD – e sintomas de hostilidade. Em alguns casos, no entanto, surgem 

indicadores e sintomas mais associados à psicose e dissociação (e.g., Zimmerman et al., 2003, 2006). 

Os resultados destes estudos revelam, também, níveis de sintomatologia acima da média neste grupo, 

tal como concluído por Zimmerman e colaboradores (2006), que enquadraram as vítimas de tráfico no 

percentil 90 face à população normativa.  

No que diz respeito aos sintomas depressivos, os estudos enunciados apresentam valores que 

oscilam entre os 79% e a totalidade das vítimas incluídas nas amostras, a maioria das quais revelou 

sentimentos de tristeza, solidão, desvalor ou baixa autoestima, desesperança e falta de interesse pela 

vida. Uma percentagem significativa (na ordem dos 30% a 40%) registou ideação suicida, sendo que 

cerca de metade já tinha levado a cabo pelo menos uma tentativa de suicídio (Cwikel et al., 2003). No 

que concerne aos sintomas de hostilidade, na fase imediatamente posterior à saída da situação de 

tráfico, muitas das vítimas envolvidas nestes estudos revelaram sentimentos e atitudes de irritação e 

aborrecimento fácil, bem como acessos de raiva e agressividade (e.g., impulsos para agredir, injuriar 

ou magoar alguém e/ou para partir objetos), sintomas que acarretam prejuízos significativos nas 

relações sociais, sobretudo pela maior propensão para se envolverem em conflitos, e no seu processo 

de (re)integração profissional.  

No que respeita aos sintomas do espetro da ansiedade (com taxas que oscilam entre os 90% e a 

totalidade das amostras), os sentimentos mais comummente relatados incluem o nervosismo, a tensão 

interior e inquietação, o medo e o pânico, com ou sem base realista ou razão aparente. Vários estudos 

(e.g., Cwikel et al., 2004; Tsutsumi et al., 2007; Zimmerman et al., 2006) revelaram uma incidência de 

quadros de PTSD na ordem dos 17% aos 56%. Esta psicopatologia é particularmente evidente na fase 

imediata à saída da situação de tráfico, embora existam outros momentos pós-tráfico em que esta se 

pode manifestar ou intensificar como, por exemplo, durante a fase de julgamento ou aquando da 

reunificação familiar (Ostrovschi et al., 2011). Considerando os sintomas que caracterizam este quadro 

clínico, os mais frequentemente referenciados pelas vítimas de tráfico incluem sentimentos de medo 

intenso, nervosismo ou tensão, comportamentos de evitamento, memórias intrusivas e emoções ou 

reações físicas repentinas perante memórias ou eventos que reativem experiências traumáticas, 

problemas no sono, sobretudo pesadelos recorrentes, comportamento de hipervigilância e desconfiança 

face aos outros (Mukasey et al., 2008; Zimmerman et al., 2006). 

Hossain e colaboradores (2010) concluíram que 80% das vítimas envolvidas no seu estudo 

reuniam os critérios para, pelo menos, uma das perturbações anteriormente enunciadas (54.9% para 
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depressão, 48% para ansiedade e 77% para PTSD); destas, 56.9% exibiam quadros de comorbilidade 

das três patologias. Concluíram, também, que o facto de as vítimas terem sido alvo de lesões físicas e 

violência sexual durante o período do tráfico estava associado a níveis mais elevados de depressão, 

ansiedade e PTSD; que a restrição da liberdade estava associada a níveis mais elevados de ansiedade 

e a violência sexual a níveis superiores de PTSD; e que a maior duração da experiência do tráfico estava 

associada a maiores níveis de ansiedade e depressão, sendo que, após a cessação do tráfico, estes 

quadros tendiam a diminuir continuamente com o tempo, situação que, todavia, não se aplicava de 

forma tão evidente no caso da PTSD. No estudo longitudinal conduzido por Ostrovschi e colaboradores 

(2011), com 120 mulheres em situação de pós-tráfico ao longo de 10 meses de intervenção técnica, 

verificou-se que, entre os dois e os 12 meses após o início da intervenção, 54% das vítimas revelava 

critérios para, pelo menos, um dos seguintes diagnósticos: PTSD (16%), comorbilidade com PTSD 

(20%), comorbilidade com outras desordens de humor ou de ansiedade (18%) e desordens associadas 

com a dependência de substâncias. Oitenta e cinco porcento das vítimas que apresentavam, na fase 

de crise (até cinco dias após a integração), comorbilidade com PTSD, quando comparadas com as que 

apenas apresentavam um quadro de PTSD, revelavam maior probabilidade de exibir psicopatologia no 

período de follow-up.  

Efetivamente, a comorbilidade tem vindo a ser amplamente reconhecida como um preditor de 

resultados mais negativos em termos da saúde mental (Ostrovschi et al., 2011), uma vez que agrava a 

severidade dos sintomas, prolongando também o tempo de recuperação. Por sua vez, a presença de 

sentimentos de culpa e vergonha também agrava este impacto (Stotts Jr. & Ramey, 2009), já que as 

vítimas poderão acreditar que são, de alguma forma, responsáveis pela situação em que se encontram 

e por não conseguirem atingir os objetivos a que se propuseram inicialmente e face aos quais, muitas 

vezes, dependia a melhoria das condições de vida das suas famílias (Oram & Zimmerman, 2008), para 

além de se considerarem indignas de melhor sorte ou de recomeçarem a sua vida. Tal como defende 

Machado (2004b), a vergonha é, de facto, um elemento central nos mecanismos de controlo social, 

funcionando como um obstáculo considerável na recuperação das vítimas. Outras poderão, como 

resultado da experiência, desenvolver processos de negação da própria realidade que as rodeia como 

forma de se dissociarem do sofrimento que esta lhes provoca. 

Ao nível psicológico, para além das formas de violência já mencionadas, a sujeição a táticas de 

controlo psicológico, tais como a mentiras ou logro, manipulação emocional, intimidação e ameaças 

constantes à sua integridade e à segurança das suas famílias (Cwikel et al., 2003; Stotts Jr. & Ramey, 

2009; Zimmerman et al., 2006), a insultos e humilhações, à visualização de abusos ou da morte de 
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outras vítimas, bem como a situações de privação económica e isolamento social a que as vítimas são 

votadas e que acabam por as fazer ceder às imposições dos traficantes, fomentam um sentimento de 

constante insegurança, imprevisibilidade e incontrolabilidade sobre as suas vidas (Abas et al., 2009; 

Hossain et al., 2010; Malarek, 2004; Zimmerman et al., 2003, 2006, 2008), com fortes implicações 

em termos do seu ajustamento psicossocial. Tal como referem Zimmerman e colaboradores (2003), 

“(...) traffickers benefit from keeping women perpetually "on edge" by creating an unpredictable and 

unsafe environment” (p. 53). Nesta linha, estas duas últimas condições têm sido teorizadas como sendo 

preditivas de reações psicológicas mais intensas e prolongadas (Hossain et al., 2010).  

Zimmerman e colaboradores (2003, 2006) compararam a manipulação usada pelos traficantes 

aos regimes totalitários, apontando fases comuns: primeiro, as vítimas são colocadas em circunstâncias 

de sobrevivência extremas, em que a possibilidade de morte é tornada real e em que já não controlam 

a sua própria segurança; depois, são conduzidas à exaustão física através de longas horas de trabalho 

sem descanso, da privação de condições básicas de subsistência e da exposição reiterada a ambientes 

violentos, debilitando-as e tornando-as incapazes de ponderar outras opções ou de mobilizar estratégias 

de autodefesa; por fim, a aplicação de estratégias de controlo e isolamento completam o círculo que 

determina a sua dependência e emprisionamento físico e psicológico. 

Torna-se, pois, evidente que a experiência de tráfico acarreta múltiplos danos para a estabilidade 

emocional das vítimas, sobretudo devido aos níveis extremamente elevados de violência a que estas 

estão sujeitas, quer antes, quer durante, quer mesmo após a experiência do tráfico. A investigação tem 

demonstrado uma forte comorbilidade entre sintomas físicos e psicológicos, comprovada por vários 

estudos, nomeadamente pelo de Zimmerman e colaboradores (2006), em que, na fase da intervenção 

em crise (correspondendo aos primeiros 14 dias após a integração das vítimas num serviço de apoio), 

57% da amostra exibia entre 12 e 23 sintomas físicos e 71% entre 10 a 17 sintomas psicológicos, 

taxas que, na segunda fase (entre 28 e 56 dias após o início da intervenção), decresciam para 7% e 

52%, respetivamente, e para 6% na fase subsequente (após 90 dias). Importa, no entanto, salientar 

que, atendendo às condições em que estas vítimas são colocadas, estes sintomas representam apenas 

reações “normais” a níveis extraordinários de stress (Hossain et al., 2010; Zimmerman et al., 2003). 

 

3.2.3. Efeitos no comportamento e no funcionamento interpessoal 

As consequências sociais experienciadas pelas vítimas de tráfico são variadas; todavia, as mais 

enunciadas na literatura passam pelo isolamento social e por um comportamento mais agressivo em 

termos interpessoais. O isolamento resulta, em larga medida, da privação da liberdade de movimentos 
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a que as vítimas são normalmente sujeitas por parte dos traficantes, havendo, porém, diferenças no 

grau dessa privação de caso para caso (Crawford & Kaufman, 2008; Stotts Jr. & Ramey, 2009; 

Zimmerman et al., 2003), desde uma restrição absoluta em algumas situações até outras em que esta 

se cinge a apenas alguns momentos de controlo sem, contudo, deixar de subsistir uma forte pressão 

psicológica para as vítimas não ultrapassarem determinados limites previamente estabelecidos, sob 

pena de sofrerem retaliações. Alguns autores apresentaram percentagens de restrição de movimentos 

indicadas pelas vítimas nos seus estudos na ordem dos 70% a 100% (Hossain et al., 2010; Silverman 

et al., 2009; Zimmerman et al., 2006).  

Os níveis elevados de exposição a violência e stress também podem levar a que as vítimas 

adotem comportamentos mais agressivos nas relações com os outros, sendo que, no caso do tráfico 

de mulheres para fins de exploração sexual, esta situação se coloca de forma especialmente evidente 

em relação aos homens (Crawford & Kaufman, 2008; Miller, 2008), comprometendo, muitas vezes, o 

estabelecimento de relacionamentos íntimos saudáveis no futuro. 

Nos casos que envolvem crianças e adolescentes, a privação de oportunidades educacionais e 

de socialização (O’Briain et al., 2006b; Stotts Jr. & Ramey, 2009), enquanto condições elementares 

para um desenvolvimento cognitivo e psicossocial ajustado, acaba por debilitar as suas competências a 

estes níveis e por comprometer, por exemplo, os seus percursos escolares e competências sociais. 

Por último, uma das situações mais complexas que tem vindo a ser analisada em termos dos 

seus efeitos ao nível psicossocial consiste no consumo e dependência de substâncias (estupefacientes, 

álcool e/ou medicamentos) por parte das vítimas, situação que acaba igualmente por acarretar graves 

consequências físicas e psicológicas e por, em alguns casos, condicionar o sucesso da recuperação, 

tornando mais difícil a sua aceitação nas comunidades de origem e a sua capacidade de (re)integração 

socioprofissional. De facto, as vítimas de tráfico sexual são, com alguma frequência, percecionadas nas 

comunidades de origem como seres imorais ou como veículos de doenças pelo seu envolvimento na 

prostituição e pelo facto de, muitas vezes, desenvolverem também comportamentos aditivos (Beyrer & 

Stachowiak, 2003; Crawford & Kaufman, 2008; Raymond, 2002; Stotts Jr. & Ramey, 2009; Themeli, 

2011; Zimmerman, Hossain, & Watts, 2011), situação que, não raras vezes, acaba por contribuir para 

uma intensificação da sua estigmatização e marginalização. 

Sobre esta problemática, Zimmerman e colaboradores (2003) indicaram que 32.1% das vítimas 

que compunham a sua amostra reportaram dependência de substâncias, sobretudo de sedativos e 

álcool; já no estudo de Cwikel e colaboradores (2003), 21% da amostra estava a tomar medicação 

prescrita por um médico no momento da entrevista, 24% das vítimas assumiram ter problemas com o 
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álcool e 31.5% já tinham consumido estupefacientes; por sua vez, 28.3% das vítimas entrevistadas por 

Acharya (2008) relataram ter sido drogadas com cannabis durante o período da exploração; e, no caso 

do estudo de Silverman e colaboradores (2009), 24.8% da amostra relatou ter sido forçada a usar 

estupefacientes e 36.4% a usar álcool.  

Assim, em muitos casos, o consumo destas substâncias representa apenas mais uma estratégia 

de subjugação das vítimas levada a cabo pelos traficantes. Porém, alguns autores têm indicado que o 

consumo destas substâncias também é, por vezes, utilizado pelas vítimas enquanto estratégia de 

coping face à própria experiência de exploração (IOM, 2008a; Raymond & Hughes, 2001; Stotts Jr. & 

Ramey, 2009; Zimmerman et al., 2003), no sentido de a tornar mais suportável. Esta situação acaba, 

no entanto, por tornar-se num problema adicional para a saúde física e psicológica das vítimas, para 

além de fomentar o seu envolvimento em atividades ilícitas (e.g., tráfico de droga, furtos).  

 

Em suma, a investigação conduzida neste domínio revela que, devido ao efeito cumulativo de 

múltiplos episódios traumáticos, as situações de tráfico traduzem-se em níveis extremamente elevados 

de danos físicos e psicológicos, que tendem a perdurar no tempo e a afetar significativamente a vida 

das vítimas, impacto este que é agravado por fatores que envolvem, frequentemente, a presença de 

experiências de violência anteriores ao tráfico, a maior severidade dos abusos infligidos e perigosidade 

das condições de vida, a maior permanência temporal na situação de tráfico, a maior debilidade dos 

contextos físicos da exploração e das condições básicas de subsistência, bem como a maior dificuldade 

no acesso a cuidados de saúde física e mental durante e após a experiência de tráfico (Acharya, 2008; 

Borland, 2006; Ostrovschi et al., 2011; Stotts Jr. & Ramey, 2009; Zimmerman et al., 2006), o que 

resulta em diagnósticos mais frequentes de comorbilidade e em problemas de saúde progressivamente 

mais severos nas vítimas. Por sua vez, a presença destes danos afeta o seu funcionamento orgânico, 

emocional, cognitivo e social, dificultando processos fundamentais de recuperação, nomeadamente a 

colaboração em processos judiciais (Zimmerman et al., 2006) e a sua (re)integração socioprofissional. 

Para além do impacto individual do tráfico, outras publicações (e.g., Hughes, 2000; Skrobanek 

et al., 1997; UNODC, 2008a) focam também as suas consequências nos sistemas social, político e 

económico das nações, com particular destaque para os elevados custos associados à sua prevenção, 

ao apoio às vítimas, à investigação do crime e à acusação e condenação dos seus agentes.  

Em jeito de síntese, a Tabela 14 apresenta os dados recolhidos acerca do impacto do tráfico.  

 



Parte I – Capítulo III: Fatores de vulnerabilidade, dinâmicas e impacto da vitimação 

93 

Tabela 14. Síntese dos sintomas decorrentes da vitimação por tráfico23 

 

Efeitos na saúde física, sexual e 
reprodutiva 

Efeitos na saúde mental, resposta 
emocional e funcionamento cognitivo 

Efeitos no comportamento e 
funcionamento psicossocial e 
interpessoal 

Ponderais: desidratação, má 
nutrição, perda de apetite e de 
peso, fadiga extrema 

Humor deprimido, oscilações de 
humor e outros problemas do espetro 
da depressão: tristeza, sentimentos de 
culpa, vergonha, desesperança e 
desvalor (sensação de estar “suja”), 
problemas de autoestima, de 
autoimagem e na confiança pessoal, 
sentimento de estigmatização/ 
desaprovação social 

Problemas de relacionamento 
interpessoal, isolamento social, 
introversão 

Cardíacos e respiratórios: tensão 
arterial alta ou baixa, dor cardíaca, 
dificuldades respiratórias, infeções 
virais 

Comportamento antissocial: 
hostilidade, irritabilidade/raiva, 
agressividade verbal e física 
(contra objetos e pessoas), 
impulsividade 

No sono: insónias, pesadelos ou 
terrores noturnos  
 

Ansiedade: nervosismo, medo, fobias, 
desassossego, ataques de pânico ou 
terror, PTSD: flashbacks/ 
reexperienciação de eventos 
traumáticos, pesadelos, sensação de 
anestesia, queixas psicossomáticas 

Consumo e dependência de 
álcool, medicamentos e/ou de 
substâncias estupefacientes  

Gastrointestinais: náuseas, 
diarreias, dores gástricas e 
abdominais, problemas dentários 

Evitamento, hipervigilância, 
comportamento de suspeição 
face aos outros 

Neurológicos: cefaleias, tonturas, 
febres, discurso incoerente, 
desmaios, perdas de consciência, 
traumatismos cranianos 

Psicose, dissociação, dificuldades 
mnésicas e de concentração, 
confusão mental, dificuldades no 
processo de tomada de decisão, 
sensação de perda da identidade 

Comportamentos desviantes: 
mentira, envolvimento em 
atividades ilícitas (e.g., furtos, 
consumo e/ou tráfico de 
estupefacientes) 

Musculares e no esqueleto: dores 
lombares, musculares, no peito, 
lesões faciais, fraturas, luxações 

Problemas do comportamento 
alimentar e da imagem corporal: 
anorexia, bulimia 

Comportamentos de 
autoindulgência e materialismo 

Sensoriais: dificuldades visuais, 
auditivas 

Problemas de vinculação e de 
desenvolvimento afetivo e psicomotor 
(sobretudo nas crianças)  

Desenvolvimento de relações de 
dependência face aos 
abusadores, desempenho 
escolar pobre (nas crianças) 

Dermatológicos: queimaduras, 
alergias, irritações, cicatrizes 

Ginecológicos e reprodutivos: 
DSTs, infeções urinárias, dores 
pélvicas e vaginais, hemorragias, 
lesões, gravidezes indesejadas, 
abortos e complicações 
decorrentes (e.g., infertilidade) 

Perturbação do sentido de intimidade Problemas no comportamento 
sexual: comportamento alterado 
face aos homens 

Morte prematura por: homicídio, 
suicídio, DSTs, abusos de álcool 
e/ou estupefacientes, acidentes, 
fraturas/lesões severas  

Ideação suicida Comportamentos suicidários: 
tentativas de suicídio, 
automutilação 

 

 

 

                                                        
23 Salienta-se que a tabela deverá ser lida coluna a coluna, não se pressupondo uma associação entre as situações descritas nas várias linhas. 
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3.3. Fatores inerentes ao emprisionamento psicológico das vítimas 

Em 2009, Logan e colaboradores publicaram os resultados de uma meta-análise que incidiu 

sobre um conjunto de relatórios empíricos publicados nos Estados Unidos sobre o tráfico, concluindo 

que existem quatro fatores principais que sustentam a manutenção destas vítimas numa situação de 

emprisionamento e, consequentemente, de maior resistência face à intervenção: em primeiro lugar, o 

medo, nomeadamente de retaliação por parte dos traficantes e em relação à atuação das autoridades 

policiais (e.g., extradição); em segundo lugar, o desconhecimento de alternativas de resolução para o 

seu problema, designadamente em relação aos seus direitos enquanto seres humanos e vítimas de um 

crime, e aos serviços a que poderão recorrer; em terceiro lugar, o isolamento, fomentado pela falta de 

suporte social, pelo desconhecimento da língua e outras diferenças culturais; e, por último, a própria 

situação de emprisionamento físico e psicológico das vítimas pela restrição dos seus movimentos e 

intimidação contínua por parte dos traficantes. Para além destes fatores, Mukasey e colaboradores 

(2008) salientam, ainda, a necessidade de continuar a, de algum modo, sustentar as suas famílias. 

Os sentimentos de medo e vergonha desempenham um papel crucial neste processo, sendo a 

indução do primeiro a principal estratégia de controlo utilizada pelos traficantes, ou seja, as vítimas são 

sobretudo controladas através de meios psicológicos e menos através da violência física, sendo aquela 

uma estratégia mais eficiente. Na realidade, o medo encerra um enorme potencial para constranger os 

processos de raciocínio e de tomada de decisão, fazendo com que, mesmo perante uma possibilidade 

de fuga, as vítimas não a concretizem (Logan et al., 2009). Outros fatores que constrangem as vítimas 

passam pela sua própria falta de autoperceção enquanto tal, pelo facto de, por exemplo, não quererem 

ser etiquetadas como “vítimas”, por recearem uma reação de estigmatização, e pela descrença face ao 

apoio que poderão obter das instituições sociais (idem). 

Muitos autores (e.g., Hossain et al., 2010; Ostrovschi et al., 2011; Stotts Jr. & Ramey, 2009; 

Tsutsumi et al., 2007; Zimmerman et al., 2003, 2006, 2008) sublinham que as reações sintomáticas 

das vítimas de tráfico, sobretudo as que consubstanciam quadros de PTSD, tendem a ser mais graves 

do que as estudadas em vítimas de violência familiar, tortura ou conflitos armados, apresentando, 

todavia, características semelhantes (Borland, 2006; Themeli, 2011): todas constituem situações com 

o potencial para ameaçar a sobrevivência das vítimas, envolvem níveis de stress crónico e um perigo 

permanente, bem como uma incapacidade das vítimas para prever ou controlar os eventos que podem 

afetar a sua saúde ou segurança (e.g., o tempo que dormem, o número de clientes que atendem, as 

condições em que executam o trabalho). Estes autores apontam, tal como outros investigadores (e.g., 

Cwikel et al., 2003; Raymond, 2002; Raymond & Hughes, 2001), algumas explicações para esta 
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situação: desde logo, a privação alimentar, de sono e descanso, que afetam a capacidade das vítimas 

para pensar com clareza e deprimem drasticamente o sistema imunológico e os mecanismos naturais 

de defesa do organismo face à dor (Zimmerman et al., 2003, 2006); a privação sensorial a que as 

vítimas estão frequentemente sujeitas, derivadas das condições de clausura e do excessivo número de 

horas de trabalho; os níveis extraordinariamente elevados de violência física e/ou sexual a que estão 

expostas por parte dos traficantes e clientes; o uso, coercivo ou não, de estupefacientes, medicação 

e/ou álcool; e, por fim, a habitual dificuldade de acesso a serviços de saúde (Themeli, 2011), que 

contribui para o agravamento deste impacto. 

 

3.4. Sobrevivência, adaptação à escravidão e estratégias de coping 

Considerando que, muitas vezes, nas situações de tráfico de seres humanos, os instintos de luta 

ou fuga são reprimidos, quer porque são percebidos como impossíveis, quer porque, na prática, alterar 

a situação pode implicar riscos acrescidos, as vítimas poderão desenvolver estratégias para alterar 

psicologicamente a situação no sentido de tornar essas circunstâncias menos ameaçadoras, aversivas 

ou intoleráveis (Logan et al., 2009; Zimmerman, 2006), restabelecendo algum equilíbrio imediato face 

a experiências consideradas anómalas. Porém, estas mesmas estratégias poderão, em última análise, 

ter igualmente efeitos negativos a curto, médio ou longo prazo na sua saúde física e/ou mental.  

Segundo Logan e colaboradores (2009), a submissão comportamental característica nas vítimas 

de tráfico é, invariavelmente, acompanhada por mudanças cognitivas, nomeadamente através de 

processos de distorção e de distração ou alheamento da realidade. No primeiro caso, as vítimas focam 

a sua energia na sobrevivência e/ou vigilância relativamente às situações que podem representar uma 

ameaça e, no segundo, fantasiam ou redirecionam a sua atenção para elementos distintos da ameaça. 

Outro mecanismo passa pela racionalização da situação, de modo a torná-la mais aceitável em termos 

emocionais, diminuindo o seu impacto; assim, as vítimas poderão minimizar os danos provocados pela 

situação, tentar justificá-la, compará-la com outras pessoas que se encontram em situações ainda mais 

dramáticas, aceitar a exploração ou alimentar a crença de que tal experiência ou sacrifício representa o 

cumprimento de um dever face à sua família, ao contrato que estabeleceram com os agentes do tráfico 

ou que, simplesmente, é o seu destino (idem). Nas situações em que estes processos não são viáveis, 

as vítimas poderão desenvolver estados psicológicos que Ehlers, Maercker, e Boos (2000) designaram 

de “derrota mental”, que se expressa na perda de autonomia e no sentimento de desistência face aos 

esforços empregues para manter a sua identidade enquanto ser humano, conduzindo a uma perceção 

de si próprias enquanto meros objetos e a uma subordinação absoluta, como se estas estivessem 
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“preparadas” para fazer tudo o que lhes for exigido, sem preocupações relativamente ao facto de essas 

atividades implicarem risco de vida. Contudo, segundo estes autores, este estado é independente da 

severidade da exploração e do grau objetivo de ameaça para sua vida.  

A saúde mental implica, necessariamente, uma congruência entre emoções, pensamentos e 

comportamentos, pelo que, quando estes são inconsistentes, a cognição tenta reposicioná-los de forma 

a garantir algum equilíbrio. Ora, a experiência do tráfico promove naturalmente essa dissonância, o que 

poderá afetar fortemente as competências de coping e de tomada de decisão, conduzindo a níveis 

mais elevados e persistentes de disfunção psicológica. Assim, e tal como defendem Zimmerman e 

colaboradores (2003), a vítima produz um conjunto de tentativas com vista a reequilibrar o seu estado 

fisiológico e psicológico que lhe permita recuperar algum sentido de controlo sobre a sua vida mas que, 

em última análise, acaba também por contribuir para essa mesma disfunção e despersonalização. Nas 

palavras destes autores, “(...) the goal of control and corresponding dependency is achieved when a 

woman can no longer distinguish her independent personal and social self from the identity constructed 

through her exploitation” (p. 51). 

No seguimento deste raciocínio, é possível encontrar na literatura sobre a matéria referências ao 

facto de as vítimas de tráfico poderem desenvolver processos de identificação com os seus traficantes, 

reações tipicamente encontradas em situações de rapto e especificamente designadas de “síndrome 

de Estocolmo” (Mukasey et al., 2008). Mais uma vez, estas reações constituem-se como mecanismos 

de defesa, aplicáveis em situações de absoluta clausura ou de restrição acentuada da liberdade de 

movimentos, e tendo em conta o facto de a subsistência das vítimas depender objetivamente dos seus 

exploradores. Ora, quando esta avaliação resulta de uma constatação da realidade, as vítimas poderão 

renunciar a elementos importantes da sua autodeterminação (Zimmerman et al., 2003). 

Para além destes mecanismos de ajustamento psicológico e da tentativa de fuga da situação de 

exploração, Peixoto e colaboradores (2005) avançaram outras estratégias que as mulheres traficadas 

para fins sexuais utilizariam para gerir esta experiência, nomeadamente o facto de, para evitar a “perda 

de valor”, tentarem parecer sempre, física e psicologicamente, o mais equilibradas possível, de modo a 

conseguirem permanecer nos locais com ambientes menos degradantes, onde os clientes poderão ser 

mais polidos e a atividade mais rentável. Outras fontes (e.g., IOM, 2008a; Raymond & Hughes, 2001; 

Stotts Jr. & Ramey, 2009; Zimmerman et al., 2003) indicam, como já foi mencionado anteriormente, a 

ampla utilização de álcool, medicamentos e estupefacientes como estratégias de coping desadaptativas 

para fazer face às memórias traumáticas, aos sentimentos de culpa, vergonha ou às dificuldades de 

sono de que as vítimas poderão padecer.  
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3.5. Implicações para a intervenção 

Dado que os riscos e as consequências para a saúde física e psicológica das vítimas de tráfico 

começam, muitas vezes, antes do próprio processo de recrutamento, continuam durante os períodos 

de transição e de exploração e poderão mesmo perdurar até após a sua (re)integração (Zimmerman et 

al., 2011), a investigação sublinha a necessidade de estas beneficiarem de uma intervenção de apoio 

médico e psicológico adequada ao longo de todas as fases (ainda que durante as três primeiras seja 

extremamente difícil aceder a esta população), e não apenas no momento imediatamente posterior à 

sua saída da situação de exploração (Borland, 2006; Stotts Jr. & Ramey, 2009; Tsutsumi et al., 2007). 

Deste modo, numa primeira fase, a intervenção deverá ser pautada pela resposta a problemas 

de saúde urgentes (e.g., infeções, lesões, dor aguda), bem como pelo acesso a recursos que permitam 

suprir as necessidades básicas (e.g., nutrição, descanso, acolhimento, proteção) no sentido de facilitar 

o restabelecimento de rotinas. Posteriormente, a atenção deverá ser direcionada para os problemas de 

saúde mental associados às experiências traumáticas através, por exemplo, da psicoterapia orientada 

para o seu reprocessamento (IOM, 2008a; Ostrovschi et al., 2011; Zimmerman et al., 2006).  

Estes objetivos deverão, todavia, ser enquadrados em programas integrados de recuperação e 

(re)integração (Borland, 2006; Zimmerman et al., 2003), dado que, frequentemente, após o retorno ao 

país de origem ou a sua integração noutro contexto, as vítimas deixam de ter acesso a cuidados de 

saúde por motivos económicos. Paralelamente, deverá ser evitada a “medicalização” desta forma de 

violência, na medida em que esta poderá deturpar o problema, transferindo o foco de uma questão de 

direitos humanos para um problema individual e que, por isso, penaliza as vítimas (Miller et al., 2007). 

A intervenção requer, portanto, uma resposta multidimensional (Stotts Jr. & Ramey, 2009; Zimmerman 

et al., 2003, 2011), culturalmente adequada e que incorpore, para além dos cuidados de saúde, 

soluções de assistência jurídico-legal, social e educacional/formativa/profissional para as vítimas, bem 

como uma sensibilização política e comunitária contínua. 
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Capítulo IV 

Agir sobre o tráfico de seres humanos: Modelos multidimensionais e práticas 

 

 

(…) the best form of crisis intervention is crisis prevention, and the best way to help a crime victim is to 

keep him or her from becoming one in the first place.  

Miller, 2008 (p. xxiv) 

 

 

Perante o reconhecimento oficial do tráfico de seres humanos enquanto realidade que afeta 

virtualmente todos os países, e depois de muitos deles terem firmado compromissos internacionais no 

sentido de o prevenirem e combaterem, os olhares dirigem-se agora para as medidas que começam a 

implementar-se um pouco por todo o Mundo, ainda que estas assumam, em certos casos, um carácter 

marcadamente experimental e sejam desenvolvidas de forma dispersa e avulsa. De resto, até muito 

recentemente, registava-se uma clara prevalência de medidas orientadas para a repressão do crime, 

postulando-se, agora, a necessidade de transitar para um paradigma mais holístico e humanizado (CIG, 

2008a), na medida em que se trata de um problema de direitos humanos e que, embora se relacione 

intensamente, não se circunscreve a uma questão de ordem pública ou de criminalidade. 

 Neste sentido, e atendendo à complexidade do fenómeno, a intervenção sobre o mesmo terá, 

necessariamente, que assentar em modelos multidimensionais, ou seja, que permitam uma ação 

proativa em várias frentes, designadamente na identificação das vítimas, na sua proteção e assistência 

e na prevenção e repressão deste tipo de situações. De igual modo, deverá promover a congregação de 

saberes, competências e esforços de diversas áreas disciplinares e a articulação entre técnicos e 

entidades públicas e privadas, fatores que têm sido denunciados como sistematicamente ausentes 

nestas estratégias (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007). Paralelamente, estas ações deverão ser 

coordenadas bilateralmente entre países de origem, trânsito e destino (Hodge & Lietz, 2007; O’Briain 

et al., 2006b; UNODC, 2008a).  

Analisam-se, de seguida, algumas das medidas que têm sido implementadas em cada uma das 

dimensões anteriormente enunciadas, seguindo-se, posteriormente, uma reflexão sobre a sua eficácia 

e limitações. 
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1. Prevenção 

As ações preventivas que têm vindo a ser desenvolvidas nesta área baseiam-se, essencialmente, 

na promoção de campanhas de informação, sensibilização e educação comunitárias, quer estas se 

dirijam a públicos específicos ou considerados de maior vulnerabilidade, quer se destinem à população 

em geral ou a setores institucionais cuja missão passa pela intervenção, direta ou indireta, junto deste 

público (Christian Action and Networking Against Trafficking in Women [CAT], 2003; Malarek, 2004; 

Raymond & Hughes, 2001; UNODC, 2008a). Existem também iniciativas dirigidas aos potenciais 

clientes dos serviços prestados por estas vítimas, particularmente daquelas que são traficadas para fins 

sexuais (Council of Europe, 2007), no sentido de os desencorajar a recorrer a estes serviços e de os 

advertir para as consequências inerentes a esse comportamento. Todavia, em alguns países – sendo 

também este o caso de Portugal –, esta dimensão não é regular ou explicitamente abordada. 

Estas campanhas assentam, geralmente, na difusão de spots televisivos, radiofónicos e noutros 

formatos publicitários, na distribuição de material informativo em locais públicos e na formação técnica 

de agentes institucionais. Porém, esta medida, apesar da sua relevância, não é suficiente, havendo um 

conjunto de outras propostas mais proativas e com forte interesse preventivo que têm vindo a ser 

implementadas em alguns países, designadamente medidas desenhadas para melhorar o sistema de 

proteção social e as políticas migratórias nos países de origem, trânsito e destino (UNODC, 2008a), 

nomeadamente através da concessão de apoios de subsistência e da implementação de serviços de 

aconselhamento dirigidos a pessoas que pretendem iniciar um processo migratório. Outras medidas, 

embora menos frequentes, passam pela monitorização das condições nos diversos setores de trabalho, 

com especial incidência para aqueles (formais ou informais) em tipicamente as vítimas são exploradas, 

bem como pela regulação do mercado laboral e das agências de recrutamento (Meigs, 2005; UNODC, 

2008a), dada a relevância do seu papel nestas práticas.  

Para além da insuficiência das medidas enunciadas, outras observações têm sido feitas quanto 

às suas limitações. Por exemplo, o UNODC (2008a) indicou que as medidas que se têm implementado 

não incorporam, muitas vezes, a definição de tráfico do Protocolo de Palermo, com consequências em 

termos do seu impacto e eficácia, especialmente ao nível da consciencialização das populações sobre 

o crime, as suas manifestações e efeitos. Com frequência, estes programas falham por, apesar de 

alertarem para os riscos de determinadas decisões ou percursos, não fornecerem alternativas de ação 

viáveis às potenciais vítimas (Raymond & Hughes, 2001), o que levanta a questão da necessidade de 

intervenção sobre as causas estruturais do problema (Bindman, 1998; CAT, 2003; Meigs, 2005; 

Simkhada, 2008). Deste modo, para além da informação e da consciencialização generalizada das 
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populações, é fundamental prevenir a ocorrência do tráfico através da eliminação/minimização dos 

fatores que favorecem a maior vulnerabilidade que lhe está subjacente, nomeadamente a pobreza e a 

exclusão social, a desigualdade de género e a discriminação étnica ou racial no acesso à educação e 

ao trabalho, através de medidas globais e setoriais que promovam o desenvolvimento económico das 

comunidades e da promoção de sistemas de governo estáveis e imparciais (Hodge, 2008).  

Estes esforços, para além de manifestamente insuficientes, também têm sido maioritariamente 

orientados para o tráfico sexual, havendo uma grande necessidade de implementar medidas concretas 

no âmbito do tráfico laboral (Stotts Jr. & Ramey, 2009) e promover uma disseminação mais alargada, 

aprofundada e contextualizada sobre o fenómeno, nomeadamente através de um maior número de 

campanhas de informação e sensibilização massificadas e de formação especializada implementada 

regularmente em contexto académico (e.g., através da infusão curricular) e institucional. Ao aumentar 

estes esforços, não só se estarão a prevenir novos casos, como a incrementar a probabilidade de estes 

serem identificados e sinalizados mais precocemente pela população em geral. 

  

2. Identificação, proteção e assistência às vítimas 

O paradigma de atuação junto das vítimas de tráfico atualmente em vigor em Portugal baseia-se, 

à semelhança do preconizado noutros países, num modelo tripartido que incorpora a sua identificação, 

sinalização e integração (Associação para o Planeamento da Família [APF], 2007; CIG, 2008a; Martins, 

2008). Cada uma destas fases implica, no entanto, procedimentos e cuidados específicos mas que 

deverão estar devidamente articulados entre si, pelo que importa, desde já, sublinhar a necessidade de 

formação técnica adequada dos profissionais que intervêm com esta população. 

 

2.1. Identificação: Mecanismos e dificuldades  

No que diz respeito à identificação, são várias as formas através das quais uma vítima poderá 

ser sinalizada (David, 2008; Logan et al., 2009; Mukasey et al., 2008): através da ação proativa das 

forças de segurança, quer esta identificação derive de uma iniciativa para fiscalizar especificamente 

determinado setor de atividade (e.g., mercado sexual), quer resulte de uma investigação em curso no 

âmbito de outros crimes; através da apresentação de denúncias pelas próprias vítimas ou por terceiros 

(e.g., vizinhos, clientes, colegas de trabalho ou membros da comunidade); e por via da procura, por 

parte das vítimas, de serviços de apoio e assistência (e.g., médico, social, de defesa dos trabalhadores 

ou imigrantes, designadamente embaixadas ou consulados) e em que, após uma avaliação do caso, os 

respetivos profissionais considerem estar reunidos os critérios para ser enquadrada nessa categoria. 
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Apesar disso, o processo de identificação é, com frequência, difícil (Mukasey et al., 2008). De 

facto, sendo este um fenómeno de natureza oculta e em que, por norma, os traficantes recorrem a 

estratégias de coação ou violência física e/ou psicológica como forma de manter as vítimas sob seu 

controlo, muitas acabam por não se autoidentificar e outras não têm mesmo a perceção de que estão 

a ser lesadas nos seus direitos, abrindo portas à própria negação acerca da realidade da sua situação 

(idem). Assim, facilmente se compreende o quão crítico é fomentar uma maior consciencialização e 

sensibilização, não só dos agentes institucionais, como de toda a população, sobre os sinais de alerta 

no sentido de se promover uma identificação o mais precoce e rigorosa possível de casos potenciais de 

tráfico (Council of Europe, 2007; David, 2008; Logan et al., 2009). Este processo implica, todavia, uma 

definição e compreensão claras do conceito de “vítima de tráfico”, aspeto que, tal como discutido 

previamente, ainda suscita um grande debate.  

Além do medo relativamente a eventuais represálias, para si ou para as suas famílias, e face à 

possibilidade de revitimação (Emerton, 2001), outros fatores parecem contribuir para que as vítimas 

não procurem ajuda, designadamente a preocupação com a sua situação económica, muitas vezes 

associada às dívidas contraídas durante o processo de tráfico e à pressão para enviar algum dinheiro 

para assegurar a subsistência das suas famílias, a falta de confiança nas forças de segurança devido, 

muitas vezes, à imagem de corrupção que possuem destes órgãos nos seus países de origem e ao 

medo da extradição e ao desejo de prosseguir com as suas vidas (David, 2008). Assim, para minimizar 

estas dificuldades, seria útil que os OPCs se fizessem acompanhar, sempre que possível, de elementos 

de ONGs nas operações de fiscalização e investigação criminal que desenvolvem e quando se antecipe 

a possibilidade de contactar com estas vítimas (Mukasey et al., 2008), de modo a que estas tenham, 

desde logo, acesso a serviços de suporte e sintam mais confiança face à atuação deste sistema.  

 

2.2. Proteção e assistência às vítimas: Medidas específicas 

Após o reconhecimento do tráfico de pessoas enquanto crime que consubstancia uma clara 

violação dos direitos humanos, várias OIGs (e.g., Comissão Europeia, ONU, OSCE) alertaram para a 

necessidade de assegurar o pleno reconhecimento dos direitos das vítimas, o que levou a que os seus 

Estados-membros se concertassem no sentido de promover medidas específicas de proteção e de 

assistência. Assim, depois da identificação das vítimas, torna-se essencial garantir-lhes o acesso aos 

bens e serviços necessários ao seu pleno restabelecimento físico e psicológico, assim como trabalhar 

no sentido de lhes restituir algum sentido de controlo sobre as suas vidas. 
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Os Estados com legislação específica sobre esta matéria incluem, em regra, no âmbito das suas 

medidas de proteção e assistência, a possibilidade de acolhimento institucional em estruturas físicas 

especificamente preparadas para esta problemática – como acontece desde 2008 em Portugal, após a 

inauguração do CAP – ou, na sua ausência, noutras organizações cuja ação está vocacionada para o 

apoio a vítimas de outros crimes ou de situações de exclusão social, ainda que estas sejam geralmente 

percebidas como menos adequadas para este público, na medida em que se levantam problemas em 

termos das exigências específicas de segurança das próprias vítimas e das equipas, bem como em 

termos da intervenção, dado que não haverá, em princípio, uma uniformidade de histórias e emoções 

para trabalhar. Contemplam, ainda, o apoio social, ao nível da subsistência e autonomia económica, o 

apoio em termos de cuidados médicos e do acompanhamento psicológico, a assistência jurídica e 

serviços de tradução linguística, bem como o apoio ao nível da integração educacional, formativa ou 

laboral através, por exemplo, da possibilidade de acesso prioritário a programas oficiais de inserção. A 

intervenção deverá, ainda, ter em consideração o pleno respeito pelos valores culturais e religiosos das 

vítimas e ser ajustada em termos linguísticos (Mukasey et al., 2008). 

Adicionalmente, e como já foi alvo de análise anteriormente neste trabalho, possibilitam a 

concessão de períodos de reflexão e autorizações especiais de residência a quem seja reconhecido o 

estatuto de vítima (IOM, 2010). Em Portugal, esta concessão está, em linha com o que sucede noutros 

países europeus, normalmente condicionada à verificação de algumas condições, nomeadamente à 

colaboração por parte das vítimas com as autoridades policiais e judiciais no processo de investigação 

criminal e no julgamento, bem como ao rompimento de quaisquer ligações com os agentes do crime. 

Outra das medidas fundamentais consiste, no caso das vítimas imigrantes e quando estas assim 

o desejarem, na possibilidade de regresso, em condições de segurança, ao seu país de origem. Para o 

efeito, entidades como a IOM têm promovido programas específicos de retorno assistido, reunificação e 

reintegração das vítimas nas suas comunidades ou países de origem, acautelando a continuação do 

seu processo de recuperação. No entanto, apesar da existência destas medidas em vários países e de 

estas poderem significar a possibilidade de as vítimas recuperarem uma parte importante das suas 

vidas, permitindo um retorno a uma vida “normal”, sem o estigma de ter sido traficada ou explorada, os 

resultados de algumas análises desenvolvidas pela IOM (2010) revelam que as vítimas raramente são 

percecionadas pelas autoridades como detentoras de direitos, prevalecendo uma conceção daquelas 

enquanto meios de prova cuja utilidade está limitada ao sucesso das investigações policiais, ou mesmo 

como criminosas (Hodge, 2008; Kempadoo, 2005; Stotts Jr. & Ramey, 2009). Para além disso, o 

sistema de elegibilidade do estatuto de vítima é, frequentemente, demasiado exigente.  
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2.2.1. Intervenção psicológica com vítimas de tráfico: O modelo de intervenção em crise 

A intervenção psicológica assume, numa grande parte das situações de tráfico – senão mesmo 

em todas –, um papel crucial no processo de apoio às vítimas. Com efeito, o impacto desta experiência 

poderá ser, como explanado no capítulo anterior desta tese, particularmente severo a este nível, pelo 

que qualquer processo de avaliação e de intervenção deverá ser cuidadosamente planeado, negociado 

e executado de acordo com o contexto sociocultural das vítimas (O’Briain et al., 2006b), evitando o 

foco em questões paralelas às suas reais necessidades e repetições de procedimentos.  

Este processo também exige um amplo conjunto de competências técnicas e humanas por parte 

dos profissionais. Assim, no sentido de fomentar uma maior capacitação dos diversos profissionais que 

intervêm com estas vítimas, nos últimos anos têm sido desenvolvidos alguns manuais de orientação 

técnica. Consistem em publicações que fornecem linhas de orientação genéricas sobre o tráfico (e.g., 

Anti-Slavery International, 2005; Gutu, 2007; Hughes, 2003; O’Briain et al., 2006a; UNODC, 2008b; 

Zimmerman & Watts, 2003) ou que são especificamente direcionadas para determinados profissionais, 

tais como OPCs e agentes judiciais (e.g., ICMPD, 2006a, 2006b; UNODC, 2008c), inspetores do trabalho 

(e.g., Andrees, 2008), jornalistas (e.g., Bindel, 2006), docentes (e.g., Nachbaur, Garnier, Dospial, Vietti, 

& Degani, 2007) ou profissionais da área da saúde (e.g., Abas et al., 2009; Jordans, 2002).  

Um dos recursos que maior reconhecimento internacional tem recebido é o manual da WHO, 

intitulado WHO ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women (Zimmerman & 

Watts, 2003), que incorpora um conjunto de princípios fundamentais a ter no momento da entrevista 

com vítimas de tráfico e ao longo do processo de acompanhamento. Estas recomendações passam, 

nomeadamente, pela necessidade de priorizar a sua segurança e bem-estar, de prevenir a revitimação, 

pela garantia da confidencialidade, pelo respeito e compreensão incondicionais, pela escuta ativa e 

pela ausência de pressão no sentido de as fazer aderir ou colaborar em qualquer procedimento que 

possa ser entendido como ameaçador (e.g., denúncia dos traficantes). É também importante assegurar 

à vítima o seu direito à tomada de decisão, evitando posturas de infantilização, debilitação e 

patologização que poderão conduzir, em última análise, à recusa do apoio por parte destas (Brunovskis 

& Surtees, 2007, 2008). Similarmente, o manual denominado Caring for trafficked persons: Guidance 

for health care providers (Abas et al., 2009), desenvolvido por um conjunto de especialistas na área do 

tráfico no âmbito de uma parceria entre a OIM, a UN.GIFT e a London School of Hygiene & Tropical 

Medicine, inclui um vasto conjunto de recomendações relativas aos cuidados de saúde mental e a 

procedimentos na implementação desses cuidados com esta população, enquadrando-as numa grelha 

sensível às questões do género e idade. 
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Apesar de úteis, estes recursos são, no entanto, manifestamente insuficientes e não garantem, 

por si só, uma intervenção técnica de qualidade, pelo que, para além da necessária apetência pessoal 

para a intervenção neste tipo de problemáticas, é importante assegurar uma formação técnica de base 

e especializada adequada. Lamentavelmente, esta raramente é proporcionada e desenvolvida de forma 

integrada e consistente, estando, por isso, muito dependente da iniciativa dos próprios profissionais. 

No que diz respeito aos modelos de intervenção psicológica utilizados com vítimas de tráfico, são 

raras as referências na literatura sobre a matéria; aliás, são escassas as fontes que dão conta de 

qualquer avaliação dos esforços interventivos empreendidos, sendo esta uma evidente necessidade em 

termos da investigação atualmente, já que só assim se poderão aferir quais os modelos mais eficazes.    

De acordo com Machado (2004b), a intervenção com vítimas tem sido, na sua generalidade, 

dominada pelas perspetivas feministas e de gestão da crise. De facto, como sintetiza a autora, estas, 

pelos princípios que advogam e os objetivos que perseguem, assumem-se como modelos privilegiados 

neste âmbito, assentes numa postura educativa sobre os crimes, sobre as dinâmicas abusivas e os 

seus agentes, ao mesmo tempo que, devido à sua inspiração feminista (Neves & Nogueira, 2004), 

revelam um posicionamento político vincado, decorrente do entendimento dos sintomas como efeitos 

da opressão experienciada pelas vítimas. Em última análise, estes modelos procuram promover a 

mudança social através da diminuição, junto da vítima e do sistema social, da aceitação da violência e 

através do combate às desigualdades de poder, particularmente no que respeita aos papéis de género.  

O modelo de intervenção em crise surge, assim, como aquele que é mais adotado, sobretudo na 

fase inicial do acompanhamento, dado que, para que seja possível uma intervenção mais aprofundada, 

é necessária uma estabilização prévia da sintomatologia e assegurar as condições mínimas de vida às 

vítimas. No entanto, as estratégias utilizadas no âmbito da intervenção em crise variam consoante o 

paradigma que o profissional considera mais adequado e que melhor domina, sendo frequente, numa 

primeira fase, a aplicação de estratégias de cariz cognitivo-comportamental e, em fases posteriores do 

acompanhamento, de natureza mais sistémica ou humanista. De facto, a frequente necessidade de 

trabalhar questões mais profundas relacionadas com a experiência do tráfico e a própria identidade 

invoca a premência de um acompanhamento psicoterapêutico a médio ou longo prazo24.  

Atendendo a que a crise não é ativada pelo acontecimento em si mas pelo significado que a 

pessoa lhe atribui (APAV, 1999; Miller, 2008), esta é despoletada quando o evento é percebido como 

intolerável ou quando a dificuldade para a sua resolução é percebida pela pessoa como excedendo os 

                                                        
24 Não sendo propósito deste trabalho analisar exaustivamente a prática psicológica face a este tipo de vitimação, sublinha-se, no entanto, que, também no 

âmbito da psicoterapia, são vários os modelos que os profissionais poderão adotar, nomeadamente os cognitivos, os cognitivo-comportamentais, os 
feministas, os narrativos, entre outros. No entanto, não existem, até ao momento, estudos empíricos que incidam sobre a forma como estes são 
implementados com esta população, pelo que esta será mais uma das áreas que deverá merecer atenção no futuro.  
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seus recursos e/ou mecanismos de defesa (Green & Roberts, 2008). Por este motivo, para algumas 

pessoas as reações físicas e emocionais que decorrem da crise podem ser menos severas e esmorecer 

logo após a sua ocorrência; porém, para outras, a sua manifestação poderá ficar suspensa enquanto a 

pessoa mobiliza estratégias de sobrevivência, surgindo apenas dias, meses ou mesmo anos depois e 

os seus efeitos poderão sentir-se ao longo da vida (The Counseling Team International [TCTI], 2001).  

A duração e a severidade da crise dependem essencialmente de três condições (APAV, 1999; 

Machado, 2004b; Mukasey et al., 2008; Walker, 1994): do grau de violência com que foi ameaçada a 

integridade física ou psicológica da pessoa; da sua capacidade e recursos para confrontar o problema; 

e da intervenção ou apoio imediato a que tem acesso após o evento traumático, sendo o momento da 

revelação particularmente problemático, sobretudo nas situações de vitimação oculta, como acontece, 

por exemplo, no caso da violência conjugal, do abuso sexual ou violação e como sucede, certamente, 

no caso do tráfico. Sobre esta questão, Machado (2004b) teceu a seguinte consideração: 

Neste tipo de casos, pautados pelo silenciamento e por uma vivência “abafada” da dor emocional, a 

revelação é, ela própria, indutora de uma desorganização no sistema pessoal e familiar. No sistema 

pessoal, porque a desocultação da experiência e a sua narração possibilita a emergência dos afectos a 

ela associados, afectos esses muitas vezes denegados até esse momento. Desorganização também 

porque, infelizmente, muitas vezes a revelação é recebida negativamente pelo meio, agravando o 

sentimento de estigmatização, vergonha e culpabilidade típicos das vítimas. (p. 401) 

 

Esta reflexão traduz a importância da preparação dos serviços para intervir rapidamente após a 

revelação e a noção de que, apesar de a intervenção na crise caracterizar a ação de apoio imediato 

junto das vítimas, tal não significa que não seja necessária uma continuidade desse apoio no tempo 

(APAV, 1999), dado que, por norma, nem a crise é resolvida rapidamente nem as dificuldades que a 

condicionam deixam de existir no imediato. 

À semelhança do que acontece nos casos de vitimação por outros crimes, a intervenção com 

vítimas de tráfico de pessoas implica, numa primeira fase, a restauração do equilíbrio das suas funções 

biopsicossociais, a estabilização emocional e a minimização do potencial do trauma psicológico, sendo 

este o objetivo primordial do modelo da intervenção em crise (APAV, 1999; Center for School Mental 

Health Assistance, 2002; Green & Roberts, 2008; Machado, 2004b). Atendendo a que nesta fase as 

vítimas estão mais sujeitas a revelarem um coping maladaptativo face ao evento que originou a crise, a 

intervenção deverá ser o mais imediata possível, no sentido de restaurar a normalidade, a autonomia e 

o sentido de controlo sobre a sua vida. Para tal, é fundamental executar três tarefas (Machado, 2004b; 

Mukasey et al., 2008; TCTI, 2001), a saber: 



Parte I – Capítulo IV: Agir sobre o tráfico de seres humanos: Modelos multidimensionais e práticas 

 106 

a) Assegurar a subsistência e a segurança: a primeira tarefa consiste em providenciar as 

condições básicas de subsistência (e.g., alimentação, acolhimento, assistência médica e 

psicológica) e de proteção às vítimas, geralmente concretizada através do encaminhamento 

e articulação com diversos serviços de apoio (e.g., casas-abrigo, hospitais, serviços sociais e 

comunitários, polícias, tribunais); 

b) Facilitar a expressão/ventilação emocional e validar essas emoções: é fundamental que as 

vítimas compreendam as características do evento traumático e que sejam capazes de o 

processar emocionalmente de forma construtiva; 

c) Prever e preparar: geralmente a vítima sente uma grande necessidade de prever o que irá 

acontecer num futuro próximo, sendo, por isso, fulcral que esta seja assistida na construção 

destes cenários e na resolução de problemas concretos (e.g., processo-crime, contacto com 

a família) e emocionais decorrentes da situação no sentido de promover um sentimento de 

autoeficácia e resiliência, bem como “abrir portas” para a sua autonomização através da 

reformulação do seu projeto de vida.  

 

No domínio da intervenção psicoterapêutica, Collins e Collins (2005) propuseram um modelo – 

ABCDE model – que se baseia em cinco domínios essenciais:  

a) Affect stability (estabilidade afetiva): assistir a vítima na (e promover a) expressão afetiva e o 

processamento das memórias e emoções associadas ao trauma; 

b) Behavioral adjustment (ajustamento comportamental): assistir a vítima na execução e na 

manutenção de mudanças comportamentais que assegurem a sua sobrevivência e o seu 

funcionamento pessoal e social; 

c) Cognitive mastery (mestria cognitiva): assistir a vítima na análise e reformulação do sistema 

de crenças, expectativas e significados pessoais afetados pelo acontecimento traumático;  

d) Developmental mastery (mestria desenvolvimental): assistir a vítima numa reflexão sobre o 

impacto do trauma nas suas necessidades atuais e na implementação dos ajustamentos 

indispensáveis para fomentar o seu progresso desenvolvimental;  

e) Ecosystem healthy and intact (integridade do ecossistema pessoal): assistir a vítima na 

implementação de mudanças saudáveis nas suas relações interpessoais, designadamente 

através da sua estimulação para o envolvimento em sistemas de suporte adequados (e.g., 

integração em grupos de suporte). 
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Apesar de o modelo de intervenção em crise apresentar algumas limitações, as suas vantagens 

são indiscutíveis, sobretudo quando comparado com as perspetivas terapêuticas mais tradicionais, que 

conceptualizam a vítima como portadora de psicopatologia ou um ser passivo, acomodado ou até 

cúmplice na sua vitimação (Machado, 2004b). Assim, trata-se de um modelo pragmático, que enfatiza 

a defesa dos direitos das vítimas, as suas competências e recursos na construção da mudança e a 

despatologização dos seus problemas e reações a situações de vida que são anormais, para além de 

ser económico e relativamente fácil de dominar, ajustando-se bem ao funcionamento dos contextos a 

que as vítimas tendem a recorrer e ao perfil profissional diversificado dos técnicos que normalmente aí 

intervêm (Machado, 2004b; Walker, 1994).  

 

3. Investigação policial e repressão do crime  

Este tem sido o domínio mais explorado em termos da intervenção no tráfico de seres humanos, 

embora esse facto não seja necessariamente sinónimo de maior eficácia. Com efeito, são vários os 

autores e organizações (e.g., David, 2008; Gallagher & Holmes, 2008; HRW, 1995; Malarek, 2004; 

Peixoto et al., 2005; Raymond & Hughes, 2001; U.S. Department of State, 2010) que denunciam o 

reduzido número de acusações e condenações por este crime face ao número estimado de vítimas e 

processos judiciais instaurados. A título de exemplo, e segundo Potochy (2010), o U.S. Department of 

Justice revelou que, entre 2001 e 2007, cerca de 60% dos casos denunciados não resultaram em 

acusação. Denunciam, ainda, a existência de decisões judiciais claramente desproporcionadas em 

relação à gravidade do crime e que acabam por penalizar mais severamente as vítimas, devido ao seu 

estatuto de ilegalidade ou envolvimento no submundo da prostituição, do que os traficantes, clientes ou 

outros agentes envolvidos nestes ilícitos e que deles retiram proveitos. 

Esta ineficácia na repressão tem sido alvo de várias explicações. Efetivamente, as investigações 

neste crime são normalmente longas, complexas e consomem muitos recursos (David, 2008), dado 

que exigem, usualmente, escutas telefónicas, videovigilâncias, perícias económicas, médico-legais e 

psicológicas, tradutores e outros recursos humanos qualificados e uma articulação estreita com outros 

OPCs nacionais e internacionais, recursos estes que, não raras vezes, não existem ou são insuficientes. 

Acarretam, em paralelo, outros problemas: desde logo, porque se coloca a questão de muitos dos 

casos identificados não corresponderem ao estereótipo criado, relacionado com a atuação de redes de 

crime organizado (idem), e, no que diz respeito ao tráfico para fins de exploração sexual, o problema 

da sua frequente sobreposição com a prostituição, implicando dificuldades adicionais na identificação 
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das vítimas, sendo também prejudicial em termos da construção da opinião pública e da atitude da 

sociedade face a estas pessoas, frequentemente pautadas pela desinformação e intolerância. 

Paralelamente, a complexidade do crime, pela sua associação usual com outros ilícitos, e a falta 

de atenção e priorização do problema por parte das forças policiais e do aparelho judicial constituem 

outros obstáculos à repressão do crime (David, 2008; Meigs, 2005). Por último, a capacidade dos 

traficantes para contornar o sistema legal, nomeadamente pela via da corrupção (Batstone, 2007; Farr, 

2005; Flowers, 1998; Hughes, 2000; ILO, 2008a; Köhler, 2008; Malarek, 2004; Meigs, 2005; Miller & 

Jayasundara, 2001; Peixoto et al., 2005; Santos et al., 2008; Stotts Jr. & Ramey, 2009; Studnicka, 

2010; UNODC, 2008a), agrava de forma significativa este cenário.  

Apontam-se, também, dificuldades na obtenção e validação de elementos de prova, atendendo à 

frequente desvalorização dos testemunhos e à falta de colaboração das vítimas, bem como a ausência 

de provas físicas dos abusos a que estas foram sujeitas (David, 2008). Não será expectável que as 

vítimas exponham toda a verdade na primeira entrevista, sendo provável que estas alterem o seu 

testemunho à medida que forem estabelecendo uma relação de maior confiança com os elementos da 

forças policiais (Mukasey et al., 2008), embora essa situação possa vir a afetar a sua credibilidade em 

sede de julgamento e a fazer colapsar a própria acusação na ausência de outras provas. A colaboração 

ativa com serviços de apoio adequados às necessidades das vítimas durante o período de investigação 

é, portanto, um fator de grande relevância, sendo que David (2008) estabeleceu uma correlação direta 

entre a qualidade desse suporte e a qualidade da prova produzida. 

Alguns dos motivos que podem levar as vítimas a não colaborar nos processos de investigação 

criminal passam pela necessidade de responder a questões intrusivas e de serem confinadas a uma 

situação de isolamento social durante um longo período de tempo (e.g., quando colocadas pelos OPCs 

em casas-abrigo), atendendo à morosidade dos processos, para além de nem sempre serem tratadas 

pelos OPCs como vítimas, mas como ilegais ou criminosas (Hodge, 2008; Stotts Jr. & Ramey, 2009).  

Todas estas situações aumentam a tensão entre a necessidade de respeitar o direito de escolha 

das vítimas, o reconhecimento de que estas escolhas poderão ser constrangidas e a premência de 

obter a sua colaboração com vista ao sucesso da investigação criminal. Deste modo, no sentido de 

tornar o sistema de justiça criminal mais eficaz na repressão destes ilícitos, Gallagher e Holmes (2008) 

alertaram para um conjunto de elementos fundamentais:  

a) um enquadramento legislativo compreensivo e em linha com as diretrizes mais relevantes 

do direito internacional;  
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b) um sistema de investigação assente na cooperação nacional e internacional, bem como na 

articulação estreita com as organizações da sociedade civil nos processos de identificação e 

acompanhamento das vítimas;  

c) um sistema judicial tecnicamente especializado e treinado para lidar com o problema;  

d) um sistema de proteção especial das vítimas enquanto testemunhas;  

e) uma atuação célere na identificação, proteção, suporte e compensação das vítimas.  

 

Alguns autores (e.g., Hodge, 2008; Karofi & Mwanza, 2006; Peixoto et al., 2005) têm focado a 

necessidade de adotar leis mais severas para este crime (para além da sua aplicação efetiva), dado que 

uma das razões subjacentes ao desenvolvimento desta atividade criminosa assenta precisamente no 

baixo risco associado à sua prática, situação que também concorre para o baixo nível de cooperação 

das vítimas no processo de investigação criminal. Neste ponto, os governos assumem uma importância 

particular, na medida em que, sem o seu compromisso, não será possível atingir os objetivos a que se 

propõem em termos do combate ao problema. A falta de vontade política de vários Estados tem vindo 

a ser, de facto, apontada como um dos principais obstáculos no combate a este crime, na medida em 

que vários deles dependem demasiado dos lucros gerados por algumas atividades conexas ao tráfico, 

tais como a indústria e o turismo sexuais (Flowers, 1998; Hodge & Lietz, 2007; Meigs, 2005), não se 

comprometendo, na prática, a efetuar as mudanças reclamadas internacionalmente. Do mesmo modo, 

alguma entidades (e.g., Amnesty International, 2005; UNODC, 2008a) têm alertado para o facto de 

algumas das determinações consagradas nas convenções internacionais não estarem a ser aplicadas 

pelos Estados, nomeadamente o direito das vítimas a uma compensação económica.  

 Em síntese, apesar de toda a sociedade estar implicada no combate ao problema, este apenas 

será bem sucedido na presença de uma cooperação estreita entre os aparelhos judiciais e policiais 

nacionais e internacionais, entre a administração estatal, as organizações privadas e a sociedade civil. 
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Capítulo V 

Perceções sociais e mediatização do tráfico de seres humanos 

 

 

O número de estudos empíricos cientificamente sustentados sobre o tráfico de seres humanos é, 

como já foi alvo de reflexão, bastante restrito, cenário ainda mais contundente quando se analisa a 

realidade nacional ou quando se focam aspetos particulares deste crime. Todavia, os que o fazem têm 

focado sobretudo as questões relacionadas com o impacto da experiência de vitimação e começam, 

agora, também a surgir pesquisas orientadas para as perceções sociais, quer da generalidade ou de 

grupos específicos da população (e.g., vítimas, atores institucionais), quer mais relacionados com os 

processos de mediatização, domínios que constituem precisamente os objetos de análise dos estudos 

empíricos efetuados no âmbito do presente projeto de investigação. 

Dentro dos estudos sobre as perceções sociais, a maioria baseia-se em dados recolhidos junto 

de agentes institucionais com experiência direta ou indireta em casos de tráfico, tais como académicos, 

investigadores criminais, elementos ligados à máquina judicial e/ou a organizações da sociedade civil 

(e.g., ONGs, OGs, OIGs). A estas fontes soma-se, com frequência, material para análise documental, 

sobretudo informação estatística, relatórios oficiais e processos judiciais em arquivo que, por sua vez, 

normalmente também refletem os pontos de vista desses mesmos especialistas sobre o problema. 

De facto, os estudos conduzidos com vítimas e traficantes são extremamente limitados e são, 

quase invariavelmente, levados a cabo em espaços de acesso restringido, tais como casas-abrigo ou 

prisões (e.g., Acharya, 2008; Brunovskis & Surtees, 2008; Hughes et al. 2007; Miller et al., 2007; 

Raymond et al., 2002; Raymond & Hughes, 2001; Surtees, 2008; Zimmerman et al., 2003, 2006, 

2008). Os estudos com clientes são ainda mais infrequentes; no entanto, estes representam uma face 

excecionalmente importante para melhor compreender a dimensão da procura no tráfico para fins de 

exploração sexual (e.g., Anderson & O’Connell Davidson, 2003; Ben-Israel & Levenkron, 2005; Keren-

Paz & Levenkron, 2009; Marttila, 2008). Ainda assim, este cenário é facilmente compreensível tendo 

em conta as enormes dificuldades que se colocam na investigação do fenómeno e, particularmente, no 

acesso aos seus principais agentes, favorecendo o (re)direcionamento do foco da investigação para o 

conhecimento, perceções e ação dos atores institucionais. 
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1. Conhecimento e perceções públicas sobre o tráfico de seres humanos 

Alguns dos estudos conduzidos sobre o conhecimento das populações sobre o tráfico humano 

(e.g., Anderson & O’Connell Davidson, 2003; Chab Dai Coalition, 2006; GfK Ukraine, 2006; Prism 

Research, 2007) permitem, desde logo, retirar uma conclusão essencial que consiste no facto de estes 

indicarem um nível relativamente elevado de reconhecimento e atenção pública sobre o problema, uma 

vez que a maioria dos participantes nas investigações já tinham ouvido falar sobre o assunto. Todavia, 

foram encontradas diferenças significativas nestes níveis de alerta e no conhecimento efetivo sobre o 

tráfico que se relacionam com o background geográfico (e.g., zonas urbanas versus rurais), a idade e o 

nível educacional dos participantes. Tais resultados suportam a ideia de que as pessoas oriundas de 

zonas mais rurais, mais velhas e menos instruídas revelam um nível de conhecimento sobre o tráfico 

de seres humanos mais deficitário. Quando as variáveis da educação e do género eram consideradas 

em conjunto, também se concluiu que as pessoas menos esclarecidas sobre o tráfico eram mulheres 

com níveis de instrução mais reduzidos. A título de exemplo, num estudo conduzido na Estónia (Meigs, 

2005), cerca de um quarto das raparigas com idades entre os 15 e os 19 anos foram incapazes de 

explicar em quê que consistia o tráfico de pessoas. 

Outra das conclusões tem a ver com o facto de a maioria dos inquiridos facilmente reconhecer 

que o tráfico envolve práticas de exploração sexual mas demonstrar um grande desconhecimento no 

que diz respeito a outras finalidades do crime, tais como a servidão doméstica ou o trabalho forçado 

(GfK Ukraine, 2006; Lăzăroiu & Alexandru, 2003; Meigs, 2005; Prism Research, 2007). Também se 

mostravam mais confusos acerca da relação entre o tráfico de pessoas, a imigração ilegal e o auxílio à 

imigração ilegal, assim como, com alguma frequência, confundiam o tráfico para fins sexuais com a 

prostituição (idem). Grande parte desta confusão de conceitos foi hipotetizada como ficando a dever-se 

a representações inexatas destes temas nos meios de comunicação social. 

Muitos dos participantes pareciam subestimar a magnitude do tráfico e, no que diz respeito às 

características das vítimas, a maioria era da opinião de que as mulheres e as raparigas constituíam o 

grupo mais vulnerável, em parte porque eram percebidas como mais ingénuas e, consequentemente, 

mais influenciáveis (GfK Ukraine, 2006; Prism Research, 2007). Os inquiridos também consideravam 

que as pessoas com estatutos económicos e educacionais mais baixos, assim como pertencentes a 

minorias étnicas, refugiados ou menos informados acerca do crime, estavam numa situação de maior 

vulnerabilidade face ao tráfico (Meigs, 2005).  

O estudo conduzido pelo instituto Prism Research (2007) permitiu concluir, ainda, que grande 

parte dos participantes tinham a tendência para subestimar o risco relativamente à possibilidade de 
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virem, eles próprios, a ser alvo deste tipo de crime, dado que 62.6% da amostra considerava que tal 

situação nunca lhes iria acontecer. Na mesma linha, o estudo conduzido pela GfK Ukraine (2006), 

levado a cabo em cinco países da Europa de Leste, concluiu que os habitantes de zonas rurais 

também tendiam a subestimar o risco de se tornarem vítimas, ainda que a prevalência atual do tráfico 

humano naqueles países fosse maior precisamente naquelas áreas. Neste estudo, os homens 

dominavam o conjunto de participantes que assumiam já ter vivenciado pessoalmente uma situação de 

tráfico, designadamente para fins de trabalho forçado. 

As principais causas do tráfico identificadas pelo público envolvido nestes estudos relacionavam-

se sobretudo com condições socioeconómicas desfavoráveis nos países ou comunidades de origem 

(e.g., pobreza, baixos níveis salariais, desemprego) – e o desejo de assegurar uma vida melhor –, 

aliadas à falta de informação sobre o trabalho no estrangeiro, à procura de mão de obra barata nos 

países de destino, bem como a fatores relacionados com a instabilidade política e social (e.g., conflitos 

armados), desastres ambientais, o baixo nível de moralidade pública (e.g., aumento da corrupção e dos 

níveis de violência intrafamiliar, expansão da indústria sexual) e, por fim, a motivação financeira dos 

traficantes (Denisova, 2004; GfK Ukraine, 2006; Lăzăroiu & Alexandru, 2003; Prism Research, 2007). 

Muitos dos participantes revelaram algum conhecimento face às estratégias tipicamente usadas 

pelos traficantes para o recrutamento das vítimas, nomeadamente a utilização de ofertas de trabalho 

fraudulentas em locais como restaurantes, bares, clubes de dança, hotéis, em agências de modelos ou 

para trabalhar como babysitters (Meigs, 2005). No entanto, uma percentagem significativa também 

revelou algum preconceito, atribuindo a culpa pela situação do tráfico às vítimas. Assim, no estudo 

desenvolvido pelo Prism Research (2007), cerca de um terço dos inquiridos concordaram em absoluto 

ou parcialmente que, mesmo que uma pessoa fosse forçada a prostituir-se, isso a tornaria num ser 

imoral; do mesmo modo, mais de um terço da amostra considerou que as vítimas poderiam escapar 

da situação de tráfico se realmente quisessem, veiculando uma imagem das vítimas como imprudentes 

e irresponsáveis e inábeis. No estudo de Meigs (2005) a opinião dominante era a de que apenas uma 

minoria de raparigas e mulheres seria realmente forçada a prostituir-se mas que, ainda assim, também 

estas seriam responsáveis pela situação em que se encontravam, na medida em que teriam assumido 

riscos desnecessários.  

Finalmente, as medidas que mais frequentemente eram percebidas pelo público em geral como 

essenciais para combater o tráfico de seres humanos passavam pela adoção de leis mais restritivas e 

punições mais severas para os prevaricadores da lei, quer se tratassem de traficantes ou proxenetas, 

bem como a melhoria global das condições de vida das populações em termos económicos, sociais, 
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educacionais e morais, passando, ainda, pela regulação das agências de trabalho pelos Governos e 

pela disseminação pública de mais informação sobre o problema (GfK Ukraine, 2006; Meigs, 2005; 

Prism Research, 2007), uma vez que muitos dos participantes consideraram não existir informação 

suficiente disponível ou acessível sobre o crime e sobre os processos migratórios com fins laborais. 

A investigação produzida com entrevistas a clientes do mercado sexual também permite aferir 

algumas das perceções deste grupo relativamente ao fenómeno em geral e às vítimas em particular. 

Assim, os resultados de diversos estudos (e.g., Anderson & O’Connell Davidson, 2003; Ben-Israel & 

Levenkron, 2005; Keren-Paz & Levenkron, 2009; Marttila, 2008) permitem concluir que a maioria dos 

clientes considera que as mulheres que são alvo de tráfico e exploração sexual deverão ser ajudadas a 

escapar dessa situação, nomeadamente através da denúncia dessas situações às autoridades policiais. 

Todavia, o senso comum permite afirmar que muitas vezes existe uma grande diferença entre o que as 

pessoas dizem que fariam numa resposta face a uma questão hipotética e o que, na realidade, fazem. 

Aliás, esta ideia foi reforçada por Anderson e O’Connell Davidson (2003) num estudo comissionado 

pela OIM conduzido com clientes de quatro países distintos (da Europa e Ásia), em que estes acabaram 

por relegar para segundo plano os seus princípios morais perante constrangimentos práticos, tais como 

a menor disponibilidade financeira, reduzindo as mulheres à condição de objetos que usam como lhes 

aprouver, ou se as mulheres simplesmente não corresponderem ao seu estereótipo de “vítima”: 

(...) those clients who knowingly used trafficked/unfree prostitutes did not perceive of sex workers as 

consenting subjects within the prostitution contract. Instead, they seemed to think that in prostitution, 

women/girls actually became objects or commodities, and that clients could therefore acquire temporary 

powers of possession over them. (…) Other clients interviewed in each of the countries involved in the 

research were repulsed by the idea of buying sex from prostitutes who were desperate, vulnerable or 

coerced into prostitution. Their unwillingness to buy sex from unfree prostitutes was not always nor 

exclusively grounded in high moral principles. Indeed, when interviewees spoke of the immorality of forced 

prostitution, such comments were invariably followed by, or interwoven with, comments to the effect that 

they personally would find it a sexual turn-off to use a worker whom they could not imagine to have freely 

chosen prostitution, and/or that prostitutes working in the poorest conditions were less likely to be able to 

provide them with the kind of service they preferred. Moreover, to insist that they would not buy sex from 

unfree workers was for many clients a means to claim social status and confirmation that they themselves 

were not poor, uneducated, unsophisticated, immoral and/or migrant. (…) In short, a reluctance to buy 

sex from prostitutes who work in the most visibly exploitative conditions is not necessarily grounded in any 

high ethical principle and even when it is, these principles may be jettisoned if the client happens to be 

drunk or short of cash, and may seem irrelevant if the prostitute does not conform to the client’s 

stereotype of a “victim”. (pp. 24-26) 
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Em conjunto, os resultados dos estudos conduzidos sobre as perceções da população em geral 

e de grupos de particular interesse neste domínio – como é o caso dos clientes – sobre o problema do 

tráfico reiteram a manutenção de conceções estereotipadas e alimentadas por visões preconceituosas, 

em particular sobre as vítimas e o seu comportamento, fator que justifica, portanto, a necessidade de 

intensificar os esforços ao nível da informação e sensibilização públicas sobre as suas características, 

dinâmicas e processos. 

 

2. A construção mediática do tráfico de seres humanos 

Reconhecidos como o 4º Estado nas sociedades modernas, os mass media constituem-se, na 

atualidade, como o veículo de transmissão de informação de massas mais poderoso à escala global, 

assim como a fonte preferencial de acesso ao Mundo (Berns, 2001), condicionando significativamente 

o conhecimento e a opinião pública, na medida em que o discurso detém o poder de moldar a forma 

como os eventos são interpretados. Sendo produto e reflexo das práticas socioculturais, são igualmente 

construtores ativos da realidade (Reiner, 1997), prescrevendo grelhas de leitura e modelos de conduta, 

tornando-os duplamente relevantes na análise dos discursos culturais. 

O tráfico de seres humanos, por sua vez, tem vindo a ser, sobretudo na última década, alvo de 

uma atenção pública crescente e generalizada que se ficou a dever, em larga medida, justamente à 

ação dos mass media (Hodge & Lietz, 2007; Peixoto et al., 2005; Santos et al., 2008), com particular 

destaque para a imprensa escrita e a televisão.  

 

2.1. A representação do crime nos media: Paradigmas e modelos de análise 

A produção teórica sobre o papel dos media e os seus efeitos na opinião e comportamento do 

público divide-se, essencialmente, em dois paradigmas (Penedo, 2003): por um lado, o paradigma dos 

efeitos limitados, que predominou até aos anos 60, e onde é postulado um modelo transmissivo e de 

manipulação de massas, em que a mensagem transmitida é passivamente assimilada pelo público; e, 

por outro lado, o paradigma construtivista, desenvolvido nos anos 70 na linha dos ensaios de Foucault 

(1970) sobre o discurso, que enfatiza o papel dos media enquanto barómetros e, simultaneamente, 

construtores da realidade. Neste, valoriza-se o contexto social da relação com o público e assumem-se 

funções de regulação normativa (Heath & Gilbert, 1996; Reiner, 1997), particularmente evidentes nas 

notícias sobre o crime, onde se estabelecem parâmetros claros para o que deverá ser considerado 

normalidade e desvio (Welch, Fenwick, & Roberts, 1997).  
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Numa perspetiva conciliadora, Machado (2004b) defendeu que o discurso proposto pelos media 

constrange, mas não determina, a forma como as pessoas constroem significados e articulam posições 

face ao crime, à lei e à justiça, isto é, embora estes possam favorecer certas leituras ou a reprodução 

de determinadas normas sociais, existem “espaços de abertura e de receptividade a posicionamentos 

alternativos e com algum potencial de transformação da ordem social” (p. 121), onde a subjetividade e 

os contextos interpretativos desempenham um papel de relevo. As pessoas não são, assim, recetáculos 

passivos de informação mas, antes, construtores ativos de significados (Ericson, 1997), envolvidos 

num processo de permanente influência entre as suas posições e as que lhes são apresentadas pelas 

fontes mediáticas. 

 

2.2. A construção de um discurso e a representação do tráfico nos media 

O crime e as atividades associadas à indústria sexual, frequentemente conotadas com o desvio, 

constituem, em regra, matérias apelativas para os media (Bindel, 2006; Simões & Peça, 2009), dado o 

seu potencial para despoletar fortes reações no público. No entanto, o tráfico, apesar de se constituir 

como um fenómeno que, com frequência, combina as duas dimensões (no caso do tráfico sexual), tem 

revelado um potencial mediático relativamente modesto. Paralelamente, tem-se mostrado um terreno 

fértil para uma produção noticiosa estereotipada e com cunho sensacionalista, alarmista e pandémico 

(UN.GIFT, 2008c), saturada de imprecisões na definição e delimitação de conceitos e fenómenos, bem 

como de explicações pobres acerca das relações entre o tráfico e fatores macrossociais, tais como a 

globalização, as políticas migratórias, as desigualdades de género e a violência contra as mulheres.  

Nesta linha, os resultados do trabalho desenvolvido pela organização ASTRA – Anti-Trafficking 

Action (2006) sobre a cobertura das situações de tráfico pela imprensa escrita na Sérvia desde 1998 

até 2005 demonstraram que, embora os jornalistas reconhecessem o tráfico como um problema social 

importante, os textos publicados sobre a matéria eram esporádicos. Paralelamente, muitos dos artigos 

estavam escritos de uma forma sensacionalista e a maioria limitava-se à publicação de casos isolados, 

geralmente descritos numa perspetiva policial, descurando reflexões úteis para a prevenção de novas 

situações ou da sua reincidência. Todavia, numa análise da imprensa efetuada entre 2001 e 2004 na 

Estónia (Meigs, 2005), foi salientada uma mutação no discurso jornalístico, traduzida na alteração da 

representação do tráfico de seres humanos enquanto consequência de uma escolha individual para um 

fenómeno potenciado por fatores de natureza sociológica.  

A presença de representações estereotipadas e preconceituosas torna-se sobretudo evidente nos 

textos que aludem à prostituição e ao tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, registando-se 
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uma tendência de sobrevalorização por parte dos media face a este tipo de tráfico (Santos et al., 2008; 

Simões & Peça, 2009). Em 2006, Bindel notou que a imprensa britânica estaria a favorecer uma 

distinção problemática no que respeita à conceptualização destas mulheres, ao difundir a noção de 

que as traficadas seriam “escravas sexuais”, logo, vítimas verdadeiras, enquanto as que se prostituíam 

teriam optado por este “estilo de vida” e, como tal, seriam desmerecedoras da empatia do público face 

à eventualidade de serem alvo de situações de violência; porém, se as traficadas eram descritas como 

“imigrantes ilegais”, logo infratoras da lei, eram igualmente desvalorizadas, apesar de subsistir a sua 

condição de escravidão. Por fim, Bindel sublinhou que a procura masculina da prostituição feminina, 

quer esta seja alimentada pelo tráfico ou não, era amplamente ignorada pelos jornalistas.  

Em Portugal, o primeiro estudo efetuado sobre o tráfico (Peixoto et al., 2005) comportou uma 

análise da imprensa escrita entre 2001 e 2004. Em linha com os estudos internacionais, constatou-se 

a sua fraca visibilidade mediática, assumindo-se, com frequência, como um subtema dentro do tema 

maior das migrações. O tráfico laboral foi o mais citado nas notícias, surgindo muitas vezes associado 

a detenções relacionadas com o auxílio à imigração ilegal; por sua vez, o tráfico de mulheres emergia 

com menor visibilidade, presente apenas em pequenas notícias sobre rusgas em bares de alterne, 

reforçando-se a ideia da prostituição enquanto atividade privilegiada das mulheres em situação ilegal 

no país, particularmente das de nacionalidade brasileira; finalmente, o tráfico de crianças foi o menos 

noticiado, destacando-se apenas algumas conexões com situações de pedofilia e pornografia infantil. 

Para além do número relativamente restrito de notícias sobre esta matéria, aquelas que eram 

publicadas nos jornais diários não eram especialmente detalhadas, predominando descrições relativas 

à atividade policial e/ou judicial, normalmente relacionadas com casos particulares (idem). Todavia, 

em alguns semanários e revistas eram explorados aspetos como a caracterização dos agentes e do 

funcionamento das redes criminosas. A este nível, destaca-se a ênfase no elevado nível de organização, 

hierarquização e violência das redes, particularmente das oriundas da Europa de Leste, tal como a 

alusão ao envolvimento frequente de cidadãos portugueses como agentes exploradores. A atuação dos 

grupos criminosos era descrita de forma semelhante, independentemente da sua origem ou finalidade, 

com processos de recrutamento baseados em falsas promessas de trabalho e de exploração e controlo 

assentes na violência, na mobilidade geográfica e na sonegação de documentos. 

A larga maioria destes resultados foram, posteriormente, reiterados no estudo de Simões e Peça 

(2009) acerca da produção da imprensa nacional sobre o tráfico de mulheres para fins sexuais e a 

prostituição. Adicionalmente, as autoras concluíram que, em contraste com as instâncias que exercem 

o controlo da lei e da ordem, os restantes atores (prostitutas, vítimas, traficantes e clientes) não tinham 
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um papel ativo no discurso mediático, situação que, para Kantola e Squires (2004), se justifica pelo 

facto de o tráfico ter pouco impacto na esfera pública, na medida em que não atinge diretamente uma 

grande percentagem dos leitores. Em particular, as duas classes de mulheres dominantes nas peças, 

as “traficadas” e as “prostitutas”, eram relegadas para um papel passivo, reproduzindo um modelo 

cultural de mulher inábil, reduzindo-as à condição de mercadoria transacionada no mercado do sexo 

(Simões & Peça, 2009). A característica mais evidente nestas mulheres era a nacionalidade, quer estas 

fossem classificadas como estrangeiras ou brasileiras, sendo sobretudo relevante a sua associação à 

imigração ilegal quando estas eram descritas como “prostitutas” e menos como “traficadas”.  

Em síntese, da análise da produção científica desenvolvida no domínio do tráfico realça-se que o 

discurso da imprensa exibe traços de uma cobertura mediática que fomenta o pânico moral (Berman, 

2003; O'Neill et al., 2008; Cohen, 1972; Saar, 2010; Schaeffer-Grabiel, 2010; Simões & Peça, 2009; 

Weitzer, 2007) e o preconceito, sobretudo através da catastrofização das estatísticas relativas ao crime 

e da exacerbação da participação de determinados grupos, designadamente estrangeiros e minorias, 

em situações de desvio, contribuindo para que estes sejam percebidos pelo público como ameaças à 

integridade das sociedades e, com base nessa perceção, para que sejam excluídos ou marginalizados.  
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PARTE II  

Perceções sociais sobre o tráfico de seres humanos: Estudos empíricos 

 

 

I got tired of all the times I had to go to the hospital, I went through serious difficulties. (…) He asked me 

for money and, since I didn't have any, he went and he beat me up really, really bad. He said he'd kill me 

and I got scared. I was all bruised and battered and he told me the next day I would be going to work all 

the same. (…) He forced me to cut my hair, and it was long, just above the hip. I had never cut my hair in 

my life because that's against my religion and he forced me to wear contact lenses. He told me I looked 

like a gipsy woman. It was the hardest thing I had to do in my life. 

Vítima de tráfico, in Neves, 2011 (p. 189) 
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Notas sobre a metodologia, paradigmas de investigação e ética 

 

 

À semelhança do que sucede na generalidade dos projetos de investigação científica, o presente 

trabalho envolveu, numa primeira fase, um processo de análise extensiva da literatura produzida na 

área do tráfico de seres humanos, mas também em domínios conexos, tais como nos da prostituição e 

trabalho sexual, da violência, da migração, do trabalho e exploração do trabalho, dos direitos humanos, 

da lei e da justiça, do crime organizado, da saúde, entre outros. Paralelamente, por se tratar de um 

tema particularmente sensível, implicou igualmente a consideração de várias questões de caráter ético, 

quer em termos do contacto com determinados participantes dos estudos (em especial, as vítimas), 

quer ao nível do próprio desenho da investigação e das opções metodológicas.  

A natureza oculta e complexa do objeto de estudo, por um lado, e a escassez de investigações 

empíricas desenvolvidas sobre o tráfico, por outro, determinou a necessidade de adotar uma perspetiva 

de carácter mais compreensivo desta realidade e que, como tal, permitisse um acesso preferencial a 

experiências, perceções e significados. Esta situação, por sua vez, traduziu-se na escolha de métodos 

essencialmente orientados para a descrição e interpretação (Elo & Kyngäs, 2008; Zhang & Wildemuth, 

2009), tais como a análise de conteúdo e a análise crítica do discurso. Efetivamente, ao possibilitarem 

uma interpretação, necessariamente subjetiva, dos discursos dos participantes e dos significados que 

estes atribuem às suas experiências de contacto com o fenómeno (Hsieh & Shannon, 2005) em função 

de determinado contexto social, cultural e político, a análise de conteúdo e a análise crítica do discurso 

acabaram por se assumir como os principais métodos de análise do material textual recolhido, 

nomeadamente das peças noticiosas de dois títulos de distribuição nacional e das entrevistas com os 

atores institucionais e as vítimas de tráfico. Deste modo, a maioria dos estudos assentou precisamente 

em metodologias qualitativas, excetuando-se o estudo sobre o conhecimento e perceções públicas 

sobre o tráfico (que se apresenta no capítulo VII), cujo tratamento de dados é quantitativo, atendendo à 

dimensão da própria amostra e ao interesse em aferir eventuais relações entre variáveis. 

Esta orientação metodológica qualitativa é epistemologicamente compatível com os paradigmas 

construtivista e críticos, que serviram de base ao desenvolvimento deste projeto, uma vez que se parte 

do pressuposto de que as realidades são socialmente construídas, específicas e contextualizadas, 

sendo permeáveis à influência de fatores pessoais, sociais, políticos, culturais e económicos (Nogueira, 

2001a, 2001b). 
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Torna-se, assim, fundamental aceder às experiências a partir das perspetivas dos seus atores 

principais e, ao recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como este interpreta determinados aspetos do mundo. 

Atendendo a que a compreensão da realidade social assenta, não só no que é semelhante, mas 

também no que não é uniforme, e que a própria natureza dos fenómenos sociais não permite que estes 

sejam categorizados de forma estanque (sobretudo quando o seu acesso é limitado), torna-se essencial 

validar cientificamente estudos que partam de realidades idiossincráticas. Uma das formas possíveis 

de o fazer consiste justamente no desenvolvimento de estudos de caso, como acontece, neste projeto, 

com vítimas de tráfico. Aliás, estes podem ser particularmente úteis na exploração de comportamentos, 

processos ou fenómenos novos ou emergentes (Alves-Mazzotti, 2006; VanWynsberghe & Khan, 2007), 

ainda que, com frequência, estes sejam considerados como menos fiáveis e, por conseguinte, menos 

propensos à generalização. Porém, enquanto alguns autores contestam a exigência “universal” da 

generalização na investigação científica (e.g., Stake, 2000), considerando que essa preocupação pode 

desviar a atenção do investigador de características importantes na compreensão dos fenómenos, Yin 

(1994) sugeriu que, se não é possível generalizar resultados a partir de um único caso, também não 

será possível generalizar com base num único procedimento experimental. De resto, segundo o autor, 

nestes estudos não se procuram casos representativos de uma população para a qual se pretendem 

generalizar os resultados mas, a partir de um conjunto particular de dados, é possível gerar proposições 

teóricas aplicáveis a outros contextos. A isto Yin denominou de “generalização analítica”, modalidade 

que reconhece que mesmo um estudo de caso permite a acumulação de conhecimento e dar um 

pequeno passo em direção a uma eventual generalização, embora esta não possa ser de tipo estatístico 

ou visar leis gerais ou universais. Aliás, o paradigma construtuvista postula precisamente que o objetivo 

de buscar estas leis é inapropriado no estudo de questões humanas porque os indivíduos, os grupos 

ou as outras unidades sociais são únicas e, por conseguinte, necessitam de teorização ideográfica. 

Assim sendo, impôs-se a necessidade de recorrer a instrumentos de recolha suficientemente 

flexíveis e aprofundados, tendo as entrevistas individuais qualitativas, pelas suas características de não 

diretividade, não estruturação/padronização, abertura e aplicabilidade a contextos culturais particulares 

(Fontana & Frey, 2005; Simkhada, 2008; Zhang & Wildemuth, 2009), sido o método privilegiado para 

a condução dos estudos junto dos atores institucionais e das vítimas de tráfico. A quase inexistência de 

instrumentos neste domínio determinou a necessidade de construção dos guiões de entrevistas e do 

questionário utilizados neste projeto, tendo todos eles sido alvo de um procedimento de reflexão falada 

antes da sua utilização. Quanto ao tratamento dos dados, a grounded analysis, baseada no paradigma 
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construtivista e cujo princípio orientador é a indução – isto é, parte-se dos dados empíricos recolhidos e 

analisados sistematicamente –, foi a metodologia que serviu de referência aos estudos qualitativos 

(Strauss & Corbin, 1994, 1998), sendo esta especialmente eficaz em áreas de difícil acesso através de 

métodos mais tradicionais de pesquisa (Rennie, Phillips, & Quartaro, 1988). Por sua vez, a análise dos 

dados foi efetuada com base numa abordagem que integrou a experiência de cada participante no 

conjunto dos padrões e temas identificados pelos restantes.  

Os estudos que integram este projeto, sendo complementares, acabam por reforçar a validade 

dos resultados globais obtidos, na medida em que funcionam a favor de, e compreendem vários tipos 

de triangulação (Denzin, 1984), designadamente ao nível das fontes de dados, em que se confrontam 

dados provenientes de diferentes origens (e.g. documental, agentes institucionais, vítimas e grupos da 

população em geral); ao nível do investigador, designadamente no estudo sobre a construção mediática 

do tráfico, em que foi levado a cabo um procedimento de co-codificação dos dados; ao nível da teoria, 

em que se abordam os dados a partir de diferentes perspetivas teóricas; e ao nível metodológico, pelas 

múltiplas combinações das técnicas empregues (e.g., análise documental, aplicação de questionários e 

condução de entrevistas semi-estruturadas). 

Por fim, no que diz respeito às preocupações éticas tidas em consideração durante a fase de 

desenvolvimento dos diversos estudos (sobretudo dos conduzidos com vítimas e atores institucionais), 

e seguindo os princípios propostos no já referenciado manual da WHO (Zimmerman & Watts, 2003)25, 

estas incidiram especialmente na: priorização da segurança dos participantes; garantia do anonimato e 

da confidencialidade; obtenção do consentimento informado; escuta ativa e respeito pelas decisões dos 

participantes; utilização da informação recolhida de forma ética e útil; e prevenção da revitimação, 

aspeto particularmente relevante no caso das entrevistas às vítimas. No sentido de cumprir este último 

critério, para além de uma atenção constante a eventuais sinais de desconforto exibidos por parte das 

participantes, estas foram previamente informadas acerca dos objetivos e procedimentos do estudo, 

bem como da possibilidade de recusar abordar assuntos face aos quais não se quisessem pronunciar. 

Paralelamente, as entrevistas foram conduzidas em locais reservados e os participantes não foram 

solicitados a fornecer quaisquer dados de identificação que pudessem colocar em causa o anonimato e 

a sua segurança; nos casos em que estes dados foram voluntariamente fornecidos, foram, depois, 

retirados/alterados aquando da análise dos resultados, no sentido de prevenir possíveis identificações.  

 

                                                        
25 As recomendações previstas neste manual, particularmente dirigido a situações de entrevista com vítimas de tráfico, postulam uma abordagem centrada 

nos seus direitos.  
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Capítulo VI: Estudo 1 

A construção mediática do tráfico de seres humanos na imprensa escrita portuguesa 

 

 

Although there is increasing media and policy attention to this issue, it is still a crime that receives 

relatively little public outrage – almost rising to the level of national denial – as if slavery, which is the 

essence of human trafficking, could not possibly exist in (…) democracy.  

Logan, Walker, & Hunt, 2009 (p. 4) 

 

 

Dada a escassez de investigação no domínio da mediatização do tráfico de pessoas, pretende-se, 

com este estudo, contribuir para uma visão do mesmo enquanto fenómeno socialmente construído e 

significado, partindo da análise das mensagens veiculadas por dois títulos de distribuição nacional com 

forte relevância para, de seguida, refletir sobre as suas implicações na perceção pública do crime e a 

importância de uma cobertura jornalística socialmente responsável. Incide-se no discurso jornalístico, 

uma vez que este se assume, no universo global dos media, como especialmente influente na “criação 

e desestabilização de consensos acerca da moral e ordem públicas e na legitimação dos processos de 

reação social” (Ericson et al., 1991, citados em Simões & Peça, 2009, p. 84), aspeto particularmente 

relevante na análise de temas ideologicamente impregnados. 

 

1. Objetivos e questões de investigação 

No sentido de compreender melhor os mecanismos inerentes à construção mediática e social do 

tráfico de seres humanos, foi efetuada uma análise dos conteúdos difundidos por dois jornais nacionais 

diários durante o ano de 2008. Procuraram-se indicadores de resposta para as seguintes questões:  

a) Quais os conteúdos centrais veiculados nos textos produzidos sobre o tráfico de pessoas, 

em comparação com aqueles que, não sendo específicos do tráfico, surgem nas peças com 

fortes associações ao tema?  

b) Que atores são mobilizados nas histórias veiculadas sobre o tráfico de pessoas e quais os 

significados dos seus discursos? 

c) Existem diferenças substanciais na forma e conteúdos sobre o tráfico de pessoas consoante 

a fonte de publicação? Em que consistem essas diferenças? 
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2. Método 

2.1. Amostra e processo de amostragem 

A amostra foi constituída por 85 peças recolhidas dos 730 jornais que compuseram as edições 

diárias dos jornais Público e Correio da Manhã durante o ano de 2008. A seleção das peças respeitou 

dois critérios essenciais, a saber, o facto de abordarem explicitamente a questão do tráfico (cf. Anexo 

A) e o facto de, embora não incidindo expressamente sobre ele, tornarem plausível a sua presença 

pela conjugação de várias circunstâncias e consequentes indicadores nos textos (cf. Anexo B), dos 

quais foram considerados26: em primeiro lugar, a referência a situações de exploração sexual; em 

segundo lugar, a referência a vítimas de uma situação de escravidão ou do envolvimento forçado ou 

involuntário na prostituição ou noutra forma de trabalho sexual (e.g., alterne); e, por fim, a referência à 

presença, envolvimento ou atuação de redes de crime organizado.  

Dos textos analisados, 58 abordavam explicitamente a questão do tráfico de seres humanos (11 

recolhidos do jornal Público e 47 do Correio da Manhã) e 27 configuravam cenários aproximados (2 do 

Público e 25 do Correio da Manhã). A escolha dos jornais enunciados prendeu-se com o interesse em 

analisar textos provenientes de diferentes perfis de publicação, optando-se por contrastar um jornal 

considerado de referência (Público) com um que é vulgarmente entendido como mais sensacionalista 

(Correio da Manhã). 

 

2.2. Tratamento, análise e validação dos dados 

Os textos foram consultados, recolhidos e transcritos integralmente a partir das fontes originais. 

Dadas as características do material em apreço, geralmente curto, a unidade de análise selecionada foi 

a frase. Como referência metodológica, e no sentido de permitir uma estratégia sistemática e exaustiva 

de codificação dos conteúdos, foi adotada a grounded analysis (Strauss & Corbin, 1994, 1998), tendo 

sido considerados os princípios orientadores vulgarmente implicados nesta abordagem metodológica, 

designadamente o princípio indutivo, o da parcimónia, o da teorização e o da codificação inclusiva 

(Huberman & Miles, 1998). Foi, ainda, adotado o modelo de hierarquização de categorias proposto por 

Hill, Thompson, e Williams (1997, citados em Machado, 2004a) e utilizado o programa informático 

QSR NVivo, Versão 7.0 (QSR International Pty. Ltd., 2007) para o tratamento dos dados. 

No sentido de assegurar uma maior credibilidade dos resultados, e tendo em conta a natureza 

essencialmente descritiva do estudo, foram adotados dois procedimentos específicos de validação: a 

descrição densa (Alves-Mazzotti, 2006; Vidich & Lyman, 1994) dos significados identificados, com uma 

                                                        
26 A inclusão dos textos esteve sujeita à verificação de dois ou mais dos critérios enunciados, como forma de garantir, à partida, maior relação com o 

fenómeno em análise. 
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apresentação detalhada dos mesmos e ilustração textual de cada categoria; e o recurso a um co-

codificador na análise do material, tendo sido obtido um índice de fidelidade (Vala, 1986) de 0.95, 

considerado um valor de acordo substancial.  

 

3. Resultados 

Na sequência dos princípios que orientaram metodologicamente este estudo, segue-se uma 

descrição densa dos resultados, através das categorias de natureza descritiva, no sentido de proceder 

a uma exposição sistemática da representação do tráfico emergente no discurso mediático. Depois, é 

efetuada uma análise transversal destes resultados, orientada pelas questões previamente formuladas, 

permitindo, por um lado, estabelecer a interligação entre as diferentes categorias e, por outro lado, 

fundamentar a leitura conceptual e teórica dos dados. 

Salvaguardando-se as diferenças quanto ao número de notícias recolhidas em cada fonte, e 

embora ambas registem uma frequência baixa e descontinuada na publicação e com pouco destaque 

visual dos textos, os conteúdos centrais apurados são essencialmente comuns.  

 

3.1. Características centrais do tráfico de seres humanos 

3.1.1. Caracterização e dinâmicas do crime 

Da análise efetuada ressaltou um conjunto de elementos textuais que dominavam as mensagens 

veiculadas sobre o tráfico, estando presentes em 93.1% das peças, e que, quando relacionados entre 

si, constituem dimensões que permitem caracterizar as dinâmicas do crime. 

O primeiro aspeto relevante nesta categoria diz respeito à espacialização do tráfico, verificando-

se, todavia, uma inversão das dimensões quando analisados os textos específicos sobre o tráfico e 

aqueles que não se reportam explicitamente a ele. Quanto aos primeiros, os espaços onde os eventos 

reportados se desenvolvem remetiam, sobretudo, para territórios internacionais, e particularmente para 

Espanha, com destaque para espaços físicos geralmente enquadráveis na esfera dos estabelecimentos 

de diversão noturna; nos segundos predominavam o território nacional e referências a estabelecimentos 

de diversão noturna no Norte do país, embora surgissem, esporadicamente, menções à via pública e a 

apartamentos/residências enquanto locais onde a exploração acontece (e.g., “As mulheres acabam por 

ser espalhadas por diversos países da Europa Ocidental, colocadas em estabelecimentos noturnos”, 

Público, 15-11-2008).  

Surgiram, também, indicações sobre as rotas do tráfico, com identificação dos países de origem, 

particularmente o Brasil e países do continente africano e da Europa de Leste, de trânsito e destino, 
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onde, vulgarmente, figuravam Portugal, Espanha e Itália (e.g., “As "meninas" eram (...) trazidas do Brasil 

para o Algarve e obrigadas, sob sequestro e mediante ameaças, a prostituírem-se em apartamentos de 

Portimão e Albufeira”, Correio da Manhã, 14-02-2008).  

O segundo aspeto prendeu-se com a saturação dos textos com elementos relativos à natureza 

criminógena do tráfico de seres humanos, em detrimento da sua conceptualização enquanto fenómeno 

social e culturalmente construído, fazendo gravitar em seu redor dimensões relacionadas com a sua 

conexão a outros crimes, sobretudo o lenocínio, o auxílio à imigração ilegal, a associação criminosa e o 

sequestro (e.g., “Ambos respondem por lenocínio agravado, quatro crimes de sequestro, tráfico de 

pessoas e associação criminosa”, Correio da Manhã, 14-02-2008). Trata-se, todavia, de um indicador 

esperado no contexto da produção noticiosa de um crime entendido como “organizado” e que, por 

norma, envolve a prática de outros ilícitos. 

Paralelamente, surgiram fortes conexões com outros fenómenos ou setores da indústria sexual 

conotados com o desvio, particularmente a prostituição e o alterne, favorecendo uma construção 

discursiva híbrida que ativa outros links temáticos e alguma confusão conceptual. Assim, apesar de 

serem fenómenos teórica e juridicamente distintos, invoca-se novamente o debate sobre a relação 

entre o tráfico de mulheres para fins sexuais e a prostituição, uma vez que este último conceito estava 

presente em 41.2% das peças analisadas, sendo frequentemente usado como sinónimo de exploração 

sexual, vitimação e inabilidade femininas (e.g., “Grande parte das mulheres acaba em bares de alterne 

e na prostituição, incapazes de saírem das redes de tráfico”, Correio da Manhã, 13-06-2008). Quanto 

ao alterne, verificou-se também alguma confusão, embora esta seja menos aguerrida, dado que, face à 

ausência de regulamentação da prostituição em Portugal, os clubes ou bares de alterne assumem-se 

como contextos físicos propícios à existência de situações que enquadram a atividade prostituitiva, pelo 

que, naturalmente, são convocados para os textos onde se narram histórias de exploração sexual. 

Em terceiro lugar, foram identificadas diversas propriedades relativas às formas de organização 

e dinâmicas do tráfico, presentes em 68.2% das peças, permitindo reconhecer várias dimensões, a 

saber: a estrutura e sistema de funcionamento em rede, a sua natureza transnacional, os mecanismos 

de recrutamento e de transporte, os processos de exploração e de controlo. De facto, na maioria dos 

textos surgiram referências à estruturação dos agentes criminosos, quer em termos de hierarquia, quer 

de funções, qualificando a sua ação como fortemente especializada, organizada e lucrativa, aspetos 

particularmente presentes no tráfico de âmbito transnacional (e.g., “A estrutura tinha uma hierarquia 

de chefes e recrutadores que faziam a angariação ilegal de mão-de-obra”, Correio da Manhã, 24-04-

2008). Surgiram, ainda, referências a esquemas ardilosos de camuflagem da atividade criminosa, tais 
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como o recurso a fachadas empresariais, frequentemente relacionadas com negócios de exploração de 

casas de diversão noturna ou nas áreas da construção civil e agricultura.  

No que diz respeito aos mecanismos de recrutamento ou angariação de vítimas, realça-se a 

persuasão através de ofertas de trabalho apelativas, tipicamente apresentadas por pessoas que seriam, 

à partida, dignas de confiança. Surgiram, porém, referências a estratégias ardilosas de publicidade nos 

media, nomeadamente através de anúncios na imprensa escrita. Por sua vez, o processo de transporte 

seria distinto tendo em conta a origem e destino das vítimas: nas peças onde figuravam vítimas do 

Leste Europeu, o transporte era normalmente feito por via terrestre (e.g., “A forma de atuação desta 

rede (...) consiste em recrutar mulheres através de anúncios (...). Viajando em carrinhas e pequenos 

autocarros, mas também dissimuladas entre mercadorias transportadas em camiões, (...) são orientadas 

para dizerem, caso sejam interpeladas, que são turistas”, Público, 15-11-2008); quanto às vítimas de 

nacionalidade brasileira, as indicações remetiam para a sua entrada em Portugal por via aérea. 

Os mecanismos de exploração e controlo dizem respeito às estratégias usadas pelos elementos 

das redes de tráfico no sentido de manter o funcionamento da atividade criminosa e a subordinação 

das vítimas. Nas peças analisadas, estes aspetos traduziram-se, sobretudo, em referências a espaços 

desprovidos de condições elementares de sobrevivência onde as vítimas eram forçadas a subsistir, em 

simultâneo com o recurso, por parte dos exploradores, à violência física (e.g., agressões, tentativa de 

atropelamento) e/ou psicológica (e.g., ameaças de violência e morte às próprias vítimas ou a pessoas 

significativas, privação de descanso e da liberdade de movimentos, vigilância permanente), sendo a 

primeira mais referenciada nos textos sobre o tráfico e a segunda naqueles que não se reportavam 

explicitamente a ele (e.g., “(...) as mulheres eram tratadas como mercadoria, para obtenção de lucros 

e viviam em condições deploráveis”, Correio da Manhã, 08-04-2008; “Vigiavam-nas e agrediam-nas 

quando elas pensavam em desistir. Algumas eram forçadas a trabalhar 12 horas seguidas”, Correio da 

Manhã, 23-10-2008). Foram, também, identificadas outras formas de controlo, designadamente a 

subordinação económica, através da responsabilização pelo pagamento de avultadas dívidas relativas a 

custos com a viagem e subsistência (e.g., “As vítimas são vinculadas às redes através de um "sistema 

de dívida" (...)”, Correio da Manhã, 13-06-2008) e a sonegação de documentação pessoal das vítimas.  

No seguimento das dimensões anteriormente mencionadas, surgiu um novo conjunto de dados 

que se prende com as finalidades da exploração. Nas peças onde estas foram identificadas, cerca de 

metade consistia no tráfico de mulheres para exploração sexual e um quinto no tráfico de crianças para 

o mesmo fim. Foram contabilizadas apenas seis peças em que a finalidade do tráfico era a exploração 
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laboral, a extração de órgãos ou a adoção ilegal, traduzindo uma clara sobrevalorização da exploração 

sexual face às restantes.  

Por último, no acervo de dados que caracterizam o tráfico, importa analisar o conjunto de 

referências alusivas aos indicadores estatísticos sobre o crime. Salienta-se, desde logo, que a maioria 

dos textos não identificava qualquer fonte oficial; porém, naquelas em que tal acontecia, prevaleciam 

dados avançados pelos OPCs (e.g., “Um total de 151 pessoas foram indiciadas no ano passado pelo 

crime de tráfico de seres humanos em Portugal e "78 foram detidos", revelou (...) um coordenador de 

investigação criminal da PJ”, Público, 31-01-2008). Esporadicamente foram citadas estimativas sobre 

o número global de vítimas, o tipo de vitimação que envolve, bem como o lucro gerado pelo crime (e.g., 

“Número da ONU. Todos os anos, cerca de 2,5 milhões de pessoas são vítimas de tráfico internacional 

para exploração sexual e trabalho forçado”, Público, 17-10-2008). Embora este seja um fenómeno 

oculto por natureza, foram raras as referências ao desconhecimento da sua dimensão, não deixando, 

no entanto, de ser retiradas algumas conclusões mais ou menos “plausíveis” ou “consensuais” a partir 

dessa lacuna (e.g., “Apesar de não haver números, é consensual que a exploração de mulheres para 

fins sexuais é a face mais visível do tráfico de seres humanos em Portugal”, Público, 17-10-2008). 

 

3.1.2.  Sociedade, política criminal e ação dos sistemas de controlo policial e penal  

A segunda categoria de análise emergente dos textos concentra em si várias dimensões que 

permitem enquadrar o tráfico em termos sociopolíticos, jurídico-penais e, principalmente, ao nível da 

investigação criminal, comportando 89.4% das peças em apreço.  

Verificou-se, desde logo, um claro predomínio de textos em que o tema central circundava na 

ação fiscalizadora dos OPCs, denotando-se, dentro desta dimensão, uma prevalência de notícias cujo 

núcleo informativo assentava em descrições de procedimentos de investigação adotados pelas forças 

policiais, com particular destaque para as rusgas em estabelecimentos de diversão noturna, sendo 

escassas as referências a denúncias como ponto de partida para essas operações. Não raras vezes 

surgiram alusões à cooperação entre diversas forças policiais, nacionais e/ou estrangeiras, tipicamente 

associadas a peças que noticiavam o desmantelamento de redes com maior dimensão e maior grau de 

organização (e.g., “Intitulada Operação Bagdad, mobilizou 1300 agentes e foi coordenada em conjunto 

pela Europol e Eurojust”, Público, 24-06-2008). 

Aliada a esta dimensão surgiram considerações sobre trâmites judiciais que geralmente incidiam 

sobre audições, julgamentos e sentenças, particularmente de processos fortemente mediatizados (e.g., 

Passerelle, Máfia da Noite, Noite Branca); aliás, o processo Passerelle foi, por si só, responsável por 



Parte II – Capítulo VI: Estudo 1 – A construção mediática do tráfico de seres humanos na imprensa escrita portuguesa 

 128 

10.6% dos textos analisados, situação que se ficou a dever ao facto de o seu desenvolvimento ter sido 

seguido em permanência pelos media. Estavam ainda presentes propostas de alteração legislativa, no 

sentido de ultrapassar obstáculos que persistem no combate ao crime (e.g., “Maria José Morgado 

defende maior proteção às testemunhas e apreensão de todos os rendimentos das redes que traficam 

pessoas para evitar a impunidade ou que o crime compense”, Correio da Manhã, 13-06-2008).  

Em 40% das peças explicitamente relacionadas com o tráfico surgiram, ainda, referências a uma 

dimensão de ação política e social, de onde sobressaíam orientações de política criminal, valorizando-

se a investigação do crime, o financiamento de estruturas de apoio às vítimas e o desenvolvimento de 

ações de informação e sensibilização comunitárias (e.g., “Foi anunciada pelo Governo a criação (...) de 

um refúgio para mulheres e crianças vítimas de tráfico de pessoas”, Correio da Manhã, 01-06-2008; 

“(...) o Governo vai lançar uma campanha nacional de sensibilização (...), cujo objetivo é (...) apelar à 

consciência social e pedir a todas as pessoas que fiquem atentas ao fenómeno e o denunciem”, Público, 

17-10-2008). Veicula-se, assim, uma mensagem do combate ao tráfico como prioridade do Governo, 

apelando a uma maior cooperação entre as autoridades nacionais, internacionais e a sociedade civil.  

Estes reptos foram também lançados por entidades da sociedade civil, no sentido de, por um 

lado, informar o público, favorecendo um movimento solidário e proativo face às vítimas, e sensibilizar 

o poder político para as necessidades de atuação face às exigências do fenómeno e, por outro lado, 

reiterar o seu compromisso de denúncia do problema (e.g., “Os bispos portugueses e dos restantes 

países lusófonos denunciaram ontem o aumento do tráfico de mulheres e de crianças e pediram aos 

governos (...) para tomarem medidas "concretas e eficazes para acabar com este inaceitável flagelo"”, 

Correio da Manhã, 29-09-2008).  

As medidas de apoio às vítimas enunciadas nas peças focavam, sobretudo, a intervenção 

assegurada pelo CAP, enquanto única estrutura de acolhimento especializada no país, possibilitando a 

sua proteção, apoio jurídico, psicológico e médico. No âmbito das medidas previstas no I PNCTSH, 

surgiram ainda notícias que focavam a autorização especial de residência para algumas vítimas (e.g., 

“(...) o coordenador Manuel Albano adiantou (...) que outras cinco vítimas de tráfico aguardavam por 

autorização especial de residência”, Público, 17-10-2008). Não existiam, porém, informações relativas 

à possibilidade de apoio às vítimas no processo de retorno ao seu país de origem.  

Nas peças que não se reportavam diretamente ao tráfico, a prostituição surgiu essencialmente 

conceptualizada enquanto risco para a saúde pública, “justificando” uma intervenção social limitada à 

distribuição de material contracetivo, visando apenas a prevenção de DSTs.  
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3.2. Atores mobilizados e significação discursiva 

A análise dos textos permitiu identificar a presença de cinco grupos centrais de atores: as 

vítimas, os traficantes/exploradores, os clientes, os representantes políticos e da sociedade civil e, por 

último, os OPCs. Porém, a consideração destes elementos não se traduzia numa presença equitativa 

dos espaços discursivos27, havendo claras discrepâncias quanto ao peso relativo das suas vozes nas 

histórias, verificando-se um claro predomínio dos dois grupos mencionados em último lugar face aos 

restantes. Assim, e apesar do papel central desempenhado pelas vítimas, traficantes/exploradores e 

clientes no tráfico, eram também estes os agentes que menos “se faziam ouvir”. 

 

3.2.1. Caracterização e discursos das vítimas 

No conjunto das peças que veiculavam informação sobre as vítimas de tráfico (81.2%), a sua 

caracterização era dominada pelos atributos “sexo” e “nacionalidade”, com um claro destaque do sexo 

feminino e da nacionalidade brasileira, com 62.3% e 34.8% das referências, respetivamente. De facto, 

a referência a vítimas do sexo masculino surgiu apenas em quatro peças, todas elas relativas a outras 

finalidades do tráfico que não a exploração sexual. Quanto às restantes origens, prevaleciam as vítimas 

provenientes da Europa de Leste e africanas.  

Nas peças onde eram identificadas mulheres brasileiras, o conceito da prostituição estava mais 

presente do que o do tráfico, algo que já não acontecia relativamente às pessoas oriundas da Europa 

de Leste, reforçando-se, assim, a ideia de que as mulheres brasileiras sabem à partida que vêm para 

trabalhar no mercado do sexo, sendo, por via dessa consciência, percecionadas como estando menos 

sujeitas à exploração. Quando não expressa claramente, a questão da nacionalidade era evidenciada 

através do recurso a conceitos inespecíficos, tal como “estrangeiro(a)”, que, em 30.6% das peças, se 

associavam à condição de ilegalidade da situação migratória das vítimas.  

Da interseção destas dimensões (sexo, nacionalidade e situação migratória) resultam, então, as 

três categorias de mulheres presentes nos textos analisados: as traficadas, as prostitutas e as ilegais. 

Quanto à idade das vítimas, 18.8% dos casos envolviam adultos, tipicamente mulheres entre os 

20 e os 30 anos; paralelamente, em 17.4% das situações, os dados aludiam a vítimas menores, aspeto 

especialmente significativo em termos da gravidade percebida do problema por parte do público, dado 

que, quanto mais jovem for a vítima, maior alarme social será, em princípio, suscitado.  

Apesar de a origem socioeconómica assumir um peso reduzido nos textos analisados, esta 

remetia, invariavelmente, para cenários de precariedade (e.g., “Romenas, muito jovens, algumas ainda 

                                                        
27 Nesta análise foram apenas considerados os textos com referências em discurso direto. 
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crianças, de famílias pobres do seu país, eram aliciadas com melhores condições de vida”, Correio da 

Manhã, 23-10-2008), favorecendo uma relação de causalidade linear entre pobreza e tráfico. De facto, 

quando apontados os motivos para a emigração, a questão da vulnerabilidade socioeconómica no país 

de origem e a tentativa de melhorar essa situação noutro local era preponderante. As mulheres e as 

crianças surgiam, então, como os elos mais fracos numa sociedade desigual, voltada para o consumo 

e para a concorrência dos mercados, ainda que estas não se percecionassem como vítimas (e.g., “A 

maioria não reconhece que é explorada”, Correio da Manhã, 13-06-2008).  

Em quatro peças houve uma alusão a estratégias adotadas pelas vítimas no sentido de lidar com 

o tráfico, consistindo na denúncia da situação de exploração às autoridades e na tentativa de fuga, 

podendo esta ser realizada com o auxílio de terceiros, sobretudo clientes, e implicar uma retaliação por 

parte dos exploradores. Ainda assim, esta dimensão representa o único domínio onde foi possível 

denotar algum sentido de agência por parte das vítimas, uma vez que, em termos discursivos, a sua 

“voz” estava presente em apenas 2.4% dos textos e restringia-se à explanação de dois aspetos centrais: 

as condições de exploração a que estiveram sujeitas e as potenciais consequências de uma denúncia 

da situação às autoridades (e.g., “"Armazéns de pessoas" (...) chegavam a estar 13 mulheres num só 

quarto”, Correio da Manhã, 08-04-2008). 

 

3.2.2. Caracterização e discursos dos traficantes/exploradores 

No conjunto dos textos que apresentavam informação sobre os agentes perpetradores do crime, 

representando 70.6% do total, e de forma parcialmente divergente do que sucedia com as vítimas, os 

atributos demográficos dominantes eram o “sexo”, a “ocupação profissional” e, só posteriormente, a 

“nacionalidade”. Assim, prevaleciam histórias em que os traficantes/exploradores eram indivíduos do 

sexo masculino, surgindo, depois, as mulheres nesta posição, presentes em 28.3% dos textos desta 

categoria. No que diz respeito à nacionalidade e profissão, sublinha-se a elevada presença de cidadãos 

portugueses, tipicamente proprietários de estabelecimentos de diversão noturna ou de pensões, nas 

peças. Todavia, o envolvimento de elementos das forças policiais, políticos e profissionais de saúde nas 

redes de tráfico e prostituição também era comum (e.g., “Entre os implicados na rede estão médicos e 

enfermeiras”, Correio da Manhã, 31-01-2008; “António Frazão é um destacado militante do Partido 

Nacional Renovador (...) que seria já responsável pelo funcionamento de quatro casas de prostituição 

(...) onde eram exploradas cerca de três dezenas de mulheres ilegalmente imigradas em Portugal”, 

Público, 31-10-2008). Em 28.3% dos casos, os perpetradores surgiam identificados pelos seus nomes. 

A maioria das mulheres, ao contrário do que sucedia com os homens, eram estrangeiras. No conjunto, 
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foram sobretudo mencionados(as) cidadãos(ãs) oriundos(as) dos países da Europa de Leste, do Brasil, 

da África e de Espanha. Contudo, ao contrário das vítimas, os elementos das redes tinham, por norma, 

a sua situação migratória regularizada (e.g., “Os condutores das viaturas que transportam as mulheres 

são, regra geral, ucranianos que possuem autorização de residência em Portugal”, Público, 15-11-2008). 

As indicações relativas à idade destes agentes eram escassas; no entanto, tipicamente eram 

identificadas pessoas entre os 30 e 50 anos. De resto, em algumas notícias eram claramente descritas 

situações em que existiam relações de parentesco ou proximidade afetiva entre elementos das redes 

(e.g., “Um professor (...) e a mulher foram detidos sob suspeita de dirigirem uma rede de prostituição 

com mulheres oriundas do Leste da Europa”, Correio da Manhã, 02-01-2008).  

Finalmente, surgiam aspetos relacionados com a posição ou funções que estes elementos 

assumiam nas estruturas criminosas, bem como informações sobre os seus antecedentes criminais e 

relativas à acusação de pessoas coletivas por este crime (e.g., “Do total de 26 detidos em Portugal e 

em Espanha, dois portugueses, considerados elementos das chefias da organização, ficaram em prisão 

preventiva”, Correio da Manhã, 24-04-2008; “O processo Passarelle (...) tem 24 arguidos – 15 em 

nome individual e nove empresas”, Correio da Manhã, 05-12-2008).  

A presença destes agentes na arena discursiva foi visível em 11.1% dos textos que apresentavam 

alguma conexão com o tráfico e em apenas 3.5% da totalidade das peças analisadas, limitando-se a 

frases muito curtas e que versavam essencialmente sobre duas dimensões particulares: a exposição de 

argumentos de autodefesa face ao seu envolvimento na atividade criminosa (e.g., “Em tribunal, Carlos 

M. G. acusou o "xerife" de ter "arrastando todos os polícias" para a trama de corrupção e extorsão de 

fundos a prostitutas”, Correio da Manhã, 17-05-2008) e relatos que espelhavam as suas perceções 

individuais sobre as vítimas (e.g., “"Essa era especial, porque era muito inocente", ironizou”, Correio 

da Manhã, 18-01-2008). 

 

3.2.3. Caracterização e discursos dos clientes 

Assumindo um peso modesto comparativamente com as restantes, contemplando apenas 18.8% 

dos textos examinados, a análise desta categoria afigura-se, todavia, muito relevante face aos objetivos 

delineados para o estudo, dado que a quase ausência da figura do cliente é, por si só, sintomática das 

dificuldades de acesso aos intervenientes no tráfico. São os clientes que, pela sua procura, fomentam a 

oferta de vítimas no mercado do sexo; todavia, continua a mitigar-se a sua presença na complexa rede 

de relações edificada entre os atores envolvidos. 
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Nos textos explicitamente relacionados com o tráfico, as referências à figura do cliente eram 

absolutamente indiscriminadas em relação ao género, embora se pudesse depreender, pelo conteúdo 

das histórias e pela utilização de alguns artigos no masculino, tratarem-se de homens (e.g., “A polícia 

britânica desmantelou ontem uma rede de prostituição que angariava clientes através da internet e era 

alimentada por tráfico de pessoas”, Correio da Manhã, 21-04-2008). Nas restantes peças, aplica-se o 

mesmo princípio, havendo, no entanto, notícias onde a identificação do sexo masculino era clara, 

caracterizando-os também ao nível da sua ocupação profissional e eventual envolvimento nas redes de 

tráfico (e.g., “Quatro polícias da cidade e vários políticos (...) seriam os principais responsáveis pela 

criação do esquema e (...) clientes das crianças e adolescentes aliciados para a prostituição”, Correio 

da Manhã, 14-01-2008).  

Em alguns textos que aludiam ao tráfico para fins de exploração sexual eram dirigidos alertas 

para quem procura estes serviços, designadamente em termos da sua responsabilização criminal (e.g., 

“Alguém que recorra aos serviços de uma prostituta, sabendo que esta é vítima (...) de exploração 

sexual, arrisca-se a uma pena de prisão que vai até aos cinco anos”, Público, 17-10-2008). 

Embora as referências transmitissem, quase sempre, uma imagem passiva dos clientes, não 

existindo textos com referências discursivas na 1ª pessoa, verificou-se uma postura diferente numa das 

peças analisadas. Nesta, o cliente foi o agente que ajudou a resgatar a vítima, assumindo uma dupla 

posição: por um lado, de “explorador”, na medida em que procura e/ou usufrui dos serviços efetuados 

pelas vítimas; e, por outro lado, de “protetor”, ajudando a retirá-las da situação de exploração em que 

se encontravam (e.g., “Esta terá sido agredida com um spray de gás pimenta e alvo de tentativa de 

atropelamento (...) depois de ter conseguido fugir, com o auxílio de um cliente, da casa onde estava 

retida”, Correio da Manhã, 14-02-2008). 

 

3.2.4.  A voz do poder político e da sociedade civil 

A produção discursiva de estruturas políticas e de organizações da sociedade civil cuja ação visa 

o apoio às vítimas também assumiu algum relevo na análise. As indicações reportavam-se, sobretudo, 

à necessidade de fomentar a cooperação na prevenção e combate ao tráfico (e.g., “(...) a mulher de 

Durão Barroso considerou que "é indispensável o envolvimento da sociedade" nesta problemática, 

apelando também ao "estreitamento da relação entre a polícia e as organizações não governamentais"”, 

Correio da Manhã, 06-04-2008). Surgiam, em paralelo, reflexões à volta da necessidade de aplicação e 

revisão da lei penal, da criação e financiamento de estruturas e serviços de apoio, bem como dados 

que traduziam perceções externas face à situação do tráfico em Portugal (“Apenas oito das 49 pessoas 
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condenadas em Portugal em 2006 por tráfico de seres humanos cumpriram pena de prisão, segundo 

um relatório do Departamento de Estado norte-americano que classifica como "inadequadas as 

punições impostas pelos tribunais portugueses"”, Público, 06-06-2008).  

No entanto, e apesar das interpelações aos cidadãos comuns, no sentido da denúncia do crime 

e de contribuírem para o seu combate, tentando fomentar um sentido de responsabilidade coletiva na 

resolução do problema, não houve qualquer contribuição do público anónimo nos textos analisados.  

 

3.2.5. O sistema de justiça criminal e o discurso dominante sobre o tráfico 

A participação discursiva dos OPCs e do aparelho judicial verifica-se, de forma direta, em 9.4% 

dos textos. Do conjunto das forças policiais, a mais citada foi o SEF, revelando circunstâncias inerentes 

à própria estruturação dos órgãos de investigação criminal no país. A presença de forças internacionais, 

apesar de habitual, não foi, na maioria dos casos, especificada pelos nomes (e.g., “a polícia britânica”).  

A maior parte das intervenções destes órgãos serviu propósitos informativos face a resultados de 

operações policiais e divulgação de estatísticas criminais (e.g., “Pedro Felício adiantou que, das 78 

pessoas detidas no ano passado, "cerca de trinta ficaram em prisão preventiva"”, Público, 31-01-2008). 

Esporadicamente surgiam relatos sobre as dinâmicas do crime e as condições de exploração a que as 

vítimas estariam sujeitas (e.g., “(...) as crianças estavam com fome e não tinham documentos”, Correio 

da Manhã, 31-01-2008).  

As restantes referências referiam-se a outras personagens da arena da justiça (e.g., magistrados, 

advogados), sendo sobretudo focadas na tramitação processual dos casos denunciados. 

Deste modo, se no discurso indireto predominavam as categorias e dimensões relativas à ação 

dos sistemas de controlo policial e penal, também no discurso direto esta presença se sobrepunha em 

relação aos restantes atores, contribuindo para a sua dominância narrativa. 

 

3.3. Diferenças na forma e conteúdos discursivos sobre o tráfico consoante a fonte de 

publicação 

Nesta análise foram tidos em consideração dois grupos de aspetos fundamentais: em primeiro 

lugar, aspetos de natureza formal, concretizados na análise do número de notícias e na frequência da 

publicação, do seu género jornalístico28, do número e conteúdo dos elementos informativos visuais e do 

posicionamento das peças ao longo dos jornais, no sentido de retirar algumas conclusões acerca da 

                                                        
28 Perante a variedade de tipologias de géneros jornalísticos, e atendendo às fronteiras ténues entre eles, foi adotada a proposta de Santos (2009), assente 

numa classificação que os divide em tipo informativo e tipo opinativo, sendo que os elementos informativos do primeiro podem ser essenciais (entrevista, 
notícia e reportagem), complementares (breve, destaque e perfil) ou visuais (fotografia, gráfico, ilustração, infografia, mapa) e os do segundo podem ser 
opinativos (artigo de opinião/análise, carta, crítica/comentário e editorial) ou lúdicos (cartoon e crónica).  
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importância que esta matéria assumia para cada fonte de publicação; em segundo lugar, aspetos 

relativos ao conteúdo, materializados na análise das categorias que emergem apenas pela contribuição 

de uma das fontes, para além de indicadores linguísticos nelas utilizados que possam, de algum modo, 

traduzir eventuais diferenças nas perceções e nas mensagens veiculadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

3.3.1. Aspetos formais 

A análise da frequência da publicação de textos sobre o tráfico e sobre assuntos a ele associados, 

representado na Figura 6, revelou que, embora este seja um dado que depende, em grande parte, da 

fonte, o público não recebe informação de forma contínua sobre o tema, sendo a distribuição bastante 

heterogénea. Os dados revelam uma maior atenção por parte do jornal Correio da Manhã, bem como 

uma abordagem mais distribuída ao longo do tempo, com uma média de seis textos publicados 

mensalmente, em contraponto com 1.8 no jornal Público. 

 

Figura 6. Frequência e evolução da publicação durante o ano de 2008, por meses e segundo a fonte 

 

De facto, os textos publicados pelo Público estavam, muitas vezes, circunscritos a datas especiais 

ou de julgamentos mediáticos, motivo que, aliás, fazia aumentar o número de textos em ambas as 

fontes em momentos particulares, como sucedeu em outubro, mês em que se celebra o Dia Europeu 

de Combate ao Tráfico de Seres Humanos e onde se verificou um elevado número de audiências no 

âmbito do processo Passerelle e da rede dirigida por António Frazão, representando mais de metade 

dos 15 textos publicados. Esta é, portanto, uma conclusão que importa retirar, na medida em que 
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demonstra que os leitores raramente recebem informação a respeito do que consiste o tráfico, como 

se poderão dele proteger e o que poderão fazer, enquanto cidadãos, para combater o problema. 

Quanto à distribuição de textos por género jornalístico registou-se, em ambos os jornais, um claro 

predomínio de peças de tipo informativo, quer estas fossem notícias ou notas breves, representando 

85% e 8% da totalidade dos textos, respetivamente, em detrimento de peças de tipo opinativo, tais 

como análises, artigos de opinião e/ou editoriais, ou de outros géneros jornalísticos tipicamente mais 

detalhados, nomeadamente reportagens e entrevistas, limitando, assim, a possibilidade de aprofundar 

o tema, na medida em que estes géneros são considerados os mais adequados para a exploração dos 

fenómenos, dado o recurso a diversas fontes, perspetivas ou opiniões sobre a matéria em apreço.  

Relativamente aos elementos informativos visuais, foram contabilizadas 53 fotografias, três 

ilustrações e dois mapas, sendo a sua utilização, em termos proporcionais, mais frequente no jornal 

Correio da Manhã como forma de reforço da mensagem escrita, na medida em que estes elementos 

estavam presentes em 63.9% das peças, comparativamente com 46.2% no Público, havendo mesmo 

artigos em que estava presente mais do que uma imagem. Quanto ao conteúdo gráfico das fotografias 

e ilustrações, estavam particularmente presentes representações associadas à atividade policial (18 

imagens) e judicial (4), assim como imagens de figuras femininas fortemente erotizadas (15) ou em 

contextos associados à indústria sexual (10), tais como bares de alterne, quartos de hotéis ou motéis, 

em contraponto com a via pública (4), normalmente retratada em período noturno e onde também se 

sugeria a presença de clientes (6). As duas fotografias que acompanhavam peças sobre o tráfico de 

menores retratavam crianças de raça negra em situação de elevada pobreza, favorecendo, mais uma 

vez, uma associação causal e racialmente determinada. Ressalva-se, ainda, que uma das ilustrações 

assumia funções informativo-publicitárias e não de suporte a qualquer artigo, uma vez que se tratava 

de um cartaz elaborado no âmbito da primeira campanha nacional contra o tráfico de seres humanos 

(Público, 18-10-2008), que, curiosamente, também apresentava uma representação estereotipada do 

fenómeno ao apresentar uma vítima do sexo feminino, desprovida de vestuário – sugerindo a finalidade 

da exploração sexual – e encarcerada numa mala de viagem – aludindo concretamente ao tráfico numa 

vertente transnacional.  

Salienta-se, por fim, que nenhuma das peças foi noticiada nas primeiras páginas dos jornais. 

 

3.3.2. Aspetos de conteúdo e linguísticos 

Devido, em parte, ao número substancialmente superior de notícias publicadas pelo Correio da 

Manhã, existe um conjunto de categorias cuja existência está exclusivamente dependente desta fonte 
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de publicação. Assim, quanto aos textos explícitos sobre a questão do tráfico, esta fonte foi responsável 

por todas as referências relativas a outros tipos de exploração de pessoas que não a sexual, à violência 

física e vigilância enquanto estratégias de controlo utilizadas pelos traficantes/exploradores e ao alterne 

enquanto fenómeno associado ao tráfico.  

Do mesmo modo, a presença de vítimas identificadas pelo seu nome próprio, caracterizadas em 

termos etários, do sexo masculino e de nacionalidade portuguesa ou em situação ilegal, bem como a 

presença de estratégias de coping por elas utilizadas para fazer face ao tráfico e da sua contribuição 

discursiva são, igualmente, exclusivas desta fonte. Paralelamente, todas as referências relativas à figura 

do cliente, bem como as alusivas aos traficantes/exploradores identificados pelo seu nome próprio, 

caracterizados em termos da sua ocupação profissional ou da relação de parentesco/afinidade com 

outros elementos dos grupos criminosos, arguidos coletivos ou do sexo feminino e de nacionalidade 

portuguesa ou em situação irregular são também limitadas a esta fonte. Nas restantes peças o cenário 

era muito similar, verificando-se, porém, outras dimensões exclusivamente referenciadas nesta fonte, 

nomeadamente quanto à caracterização das vítimas (e.g., referências à menoridade e nacionalidade), 

do crime (e.g., mecanismos de recrutamento, transporte e controlo das redes de exploração), bem 

como a total ausência de discurso direto no jornal Público.  

Salvaguardando-se, mais uma vez, a diferença do número de peças publicadas em cada jornal, é 

possível concluir que o grosso dos indicadores de caracterização e do discurso dos agentes centrais no 

tráfico, isto é, vítimas, traficantes/exploradores e clientes, foi difundido pelo Correio da Manhã, sendo 

ainda esta a única fonte que noticiou, no período analisado, eventos associados a outras finalidades do 

tráfico diferentes da exploração sexual e com outros alvos que não mulheres. A presença do Público 

fez-se notar, sobretudo, ao nível dos elementos de caracterização do tráfico, designadamente quanto à 

sua associação com outros fenómenos, mecanismos de funcionamento e espacialização, bem como da 

resposta social, política e do sistema de justiça criminal, denunciando uma visão mais extrínseca do 

problema, expressa, sobretudo, por mensagens mais politizadas e de cariz técnico-operacional. Por sua 

vez, o Correio da Manhã revelou uma maior incidência de notícias sobre casos concretos, descritos 

com bastante pormenor, veiculando mensagens mais personalizadas e emocionalmente saturadas. 

Finalmente, procedeu-se a uma análise de elementos linguísticos cuja principal função consiste, 

precisamente, em dotar os textos de maior qualificação e expressividade emocional (e.g., recurso ao 

discurso direto e a figuras de estilo29), tornando-os, por inerência, mais sensacionalistas, por oposição a 

uma postura de maior factualidade que, em teoria, deve caracterizar o discurso jornalístico. A análise, 

                                                        
29 Nesta análise foram considerados os seguintes recursos estilísticos: disfemismo, ironia, metáfora, comparação, hipérbole e adjetivação. 
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apesar de ter incidido sobre todo o corpo textual, focou-se particularmente nos títulos e antetítulos das 

peças, enquanto elementos que projetam para o público os atributos mais salientes dos acontecimentos 

noticiados, animando o processo de interpretação e definição subjetiva dos mesmos (Van Dijk, 1998).  

Os resultados revelam uma utilização destes elementos linguísticos substancialmente maior por 

parte do Correio da Manhã, estimulando também uma maior personalização das histórias contadas 

pelo maior recurso ao discurso direto, indicadores que, em última análise, se traduzem num maior 

apelo ao dramático e ao sensacional. Em concreto, constatou-se uma maior presença de disfemismos 

(e.g., “No submundo do alterne, onde são comuns os dramas, as tragédias pessoais e a violência, 

conta-se [sic] histórias de gente com a vida enterrada em problemas de saúde e dinheiro”, 12-04-

2008; “Um negócio dos novos negreiros, dos vampiros mais radicais da sociedade consumista que 

desbragadamente construímos até ao limite da sua quase destruição”, 19-10-2008), ironias (e.g., 

“"Você quase que dava consultas ao domicílio", ironizou o juiz presidente”, 18-01-2008; “O nosso 

repórter fotográfico acabaria convidado a pagar uma "saidinha" (...). Negou, mas antes não escapou a 

alguns apalpões diretos ao assunto!”, 12-04-2008), metáforas e comparações (e.g., “"Armazéns de 

pessoas", descreve uma delas, onde chegavam a estar 13 mulheres num só quarto”, “As declarações 

destas, demonstram que as mulheres eram tratadas como mercadoria, para obtenção de lucros e 

viviam em condições deploráveis”, 08-04-2008; “"Nós somos psicólogas da noite!"”, 12-04-2008; 

“Comércio de carne”, “Sabe-se como as mulheres brasileiras têm alimentado o negócio do sexo em 

larga escala, submetidas a senhores de alto coturno, que as distribuem no mercado português e 

espanhol como se se tratasse [sic] de caixotes de fruta”, 19-10-2008) e hiperbolizações (e.g., “O grupo 

(…) espalhou o terror nos bares de alterne de Lisboa durante anos”, 01-08-2008; “Sabe-se, ainda há 

pouco se viu, bandos de romenos e ucranianos, usados nas vindimas como trabalhadores sem direitos, 

sem condições, sem garantias de trabalho”, 19-10-2008), bem como uma adjetivação mais forte sobre 

o tráfico e sobre os fenómenos a si associados (e.g., “"Na região este é o único alterne verdadeiro"”, 

12-04-2008; “Nos locais imundos onde trabalhavam eram frequentemente agredidos pelos elementos 

que os vigiavam”, 24-04-2008) e a utilização de termos ou expressões de índole depreciativa, quer 

estas fossem por iniciativa dos jornalistas ou apenas reproduções exatas do discurso dos entrevistados 

(e.g., “O "Caso do Putifério", como era designado entre os investigadores da PJ (...)”, 06-05-2008).   

Em contrapartida, o jornal Público apresentava um tom mais neutro, descritivo e factual nas 

peças, não havendo registo da presença destes recursos estilísticos, traduzido também por uma maior 

precisão dos conceitos, nomeadamente do de “tráfico de pessoas”, por oposição ao Correio da Manhã, 

onde eram relativamente frequentes as confusões entre conceitos centrais (e.g., “O grupo, formado em 
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1999 com o objetivo de controlar a imigração ilegal de mulheres do Brasil e do Leste da Europa, para 

fins de exploração sexual, espalhou o terror nos bares de alterne de Lisboa durante anos”, Correio da 

Manhã, 01-08-2008; “Grande parte das mulheres acaba em bares de alterne e na prostituição, 

incapazes de saírem das redes de tráfico organizadas”, Correio da Manhã, 13-06-2008). 

 

4. Discussão e conclusões 

Embora o tráfico tenha sido alvo de uma maior exposição mediática nos últimos anos, e apesar 

da restrição temporal da análise efetuada e das fontes consultadas – que impedem uma generalização 

dos resultados –, a primeira conclusão que poderá ser extraída é a de que a sua valorização por parte 

destas fontes não tem sido suficientemente forte ao ponto de justificar uma publicação assídua e a sua 

presença nas primeiras páginas dos jornais ou através de géneros jornalísticos mais aprofundados, 

nomeadamente reportagens e entrevistas, limitando o conhecimento público sobre o fenómeno. 

Os resultados revelam a emergência de categorias cujos significados convergem em temas mais 

ou menos centrais e mediatizados, favorecendo um entendimento público do tráfico enquanto fenómeno 

amplamente organizado, violento e estreitamente coligado com outros crimes e fenómenos conotados 

com o desvio social, particularmente a imigração ilegal e a prostituição (Peixoto et al., 2005; Simões & 

Peça, 2009), justificando uma atenção crescente por parte do sistema de justiça. Ora, se é certo que 

as atividades praticadas pelas mulheres prostituídas e pelas exploradas sexualmente são semelhantes, 

existe, todavia, uma diferença essencial entre as duas realidades, assente no pressuposto da ausência 

de autodeterminação por parte das últimas, pelo que, concebê-las enquanto prostitutas, significa, desde 

logo, retirar-lhes a condição central de vitimação, desvirtuando o sentido dessa experiência. De facto, 

para além de uma postura pautada pela inércia e desvalorização social, esta (con)fusão de conceitos 

acaba por contribuir para a “não desocultação dos diferentes fenómenos, para o adensamento das 

ideias moralizantes sobre a prática prostitutiva e para o estabelecimento de relações causais entre 

prostituição e tráfico” (APF, 2007, p. 2). Tal não significa, contudo, que a exposição mediática do 

tráfico e da prostituição, amplamente misturados na narrativa jornalística, seja puramente moralista, na 

medida em que estas fontes também reconheceram a indústria do sexo enquanto mercado legítimo de 

trabalho, traduzindo resultados similares aos obtidos por outros autores (e.g., Simões & Peça, 2009).  

Os atores centrais mobilizados nas histórias não assumem um peso homogéneo, uma vez que, 

apesar de terem sido detetadas referências que sustentavam a presença das vítimas, traficantes e 

clientes, estas eram subalternizadas face às descrições cujo vetor central atravessa a ação dos OPCs 

(ASTRA, 2006; Kantola & Squires, 2004; Meigs, 2005; Peixoto et al., 2005; Santos et al., 2008), 
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registando-se uma presença ainda menos significativa na arena discursiva. Aliás, tal como concluíram 

Simões e Peça (2009) no seu estudo, o ideário discursivo tende a gravitar em torno de histórias cujos 

temas convergem na ação das instituições com maior poder social, em particular daquelas que 

exercem o controlo da lei e da ordem, enfatizando uma leitura institucional do tráfico e arredando do 

palco as narrativas dos atores principais e do público anónimo, o que reflete a forte inacessibilidade 

destes intervenientes ao espaço mediático.  

Dado o predomínio de histórias de tráfico para exploração sexual, as vítimas são tipicamente 

qualificadas pela sua condição de mulher e imigrante ilegal. Apela-se, assim, à misoginia, reiterando 

imagens de subalternização feminina e fazendo oscilar a opinião pública entre valores de moralidade 

(mulher construída como vítima) e imoralidade (concebida como prostituta), de legalidade (ênfase na 

proteção dos direitos humanos) e ilegalidade (ênfase na transgressão migratória). Fruto de uma cultura 

onde persistem discriminações baseadas no género, o tráfico será, assim, construído como mais um 

produto dessas desigualdades (Barry, 1995; Doezema, 1999; ILO, 2006; IOM, 2008b, 2010; Neves, 

2011; Simkhada, 2008; Simões & Peça, 2009; UNODC, 2008a). 

A centralidade das questões associadas à nacionalidade das vítimas requer uma análise acerca 

das conceções e estereótipos associados à sexualidade feminina e, em particular, à das mulheres 

brasileiras. Com frequência, estas são percecionadas como mais disponíveis para o envolvimento 

sexual, o que favorece a perceção de que a prostituição das cidadãs brasileiras é, essencialmente, uma 

opção laboral migratória (Santos et al., 2008), podendo resultar na maior negligência face a situações 

de exploração que envolvam estas mulheres.  

Por outro lado, e apesar de figurarem como atores inclusos no discurso, a participação discreta 

dos clientes nas histórias é, para Simões e Peça (2009), reflexo de uma cultura de género assente em 

cenários de interação humana e em normativos desiguais erigidos para a sexualidade feminina e 

masculina, obscurecendo a verdadeira natureza da indústria do sexo, isto é, a de mulheres e homens 

que se polarizam nos papéis da oferta e da procura.  

Embora ocasional, a presença de atores da esfera pública permite clarificar medidas de apoio às 

vítimas, apelar à mobilização da sociedade civil e à responsabilização do Governo no combate ao 

crime. De resto, a reduzida presença deste tipo de dados poderá ser sintomática da falta de atenção a 

que este fenómeno foi votado no país até muito recentemente e do número limitado de intervenções 

técnicas específicas levadas a cabo em território nacional até à data das publicações. 

No que respeita à organização das redes criminosas, as dinâmicas enunciadas coincidem com 

as que outros autores (e.g., Hodge & Lietz, 2007; Peixoto et al., 2005; Santos et al., 2008) avançam, 
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isto é, o recrutamento baseado em ofertas de trabalho apelativas, na indústria sexual ou noutro setor 

de atividade formal ou informal, transmitidas por pessoas com algum grau de proximidade com a 

vítima, e os mecanismos de controlo assentes geralmente na utilização de violência física ou psicológica. 

Quanto aos espaços, é possível analisá-los a partir de duas dicotomias: o espaço público versus 

privado e o território nacional versus internacional. Quer em Portugal, quer em território internacional, 

predominam os estabelecimentos de diversão noturna enquanto locais de exploração, podendo estes 

ser conceptualizados como espaços híbridos, uma vez que conjugam o domínio público com o privado, 

sendo o seu acesso determinado por via de uma moralidade que apenas legitima a presença dos 

homens nestes contextos. Por seu turno, dado o período normal de funcionamento destes espaços, há 

um predomínio do tempo noturno nas histórias, também ele socialmente mais conotado com o desvio.  

Os indicadores causais para o tráfico traduzem fatores que impulsionam a generalidade dos 

movimentos migratórios, ou seja, condições de privação socioeconómica ou pobreza das populações, 

também estas estreitamente associadas ao género. De facto, vários autores (e.g., Acharya, 2008; Gajic-

Veljanoski & Stewart, 2007; ILO, 2006, 2008a; Mukasey et al., 2008; Peixoto et al., 2005; Pennington 

et al., 2009; Santos et al., 2008; Sassen, 2008; Schauer & Wheaton, 2006; Simkhada, 2008; UNODC, 

2008a) têm reiterado que o tráfico se alimenta das condições de vulnerabilidade socioeconómica, 

sobretudo sentidas pelas mulheres, forçando-as a emigrar. Porém, as restrições impostas à passagem 

de fronteiras têm vindo a remeter estes processos de mobilidade para a clandestinidade, contribuindo 

para o desenvolvimento de mensagens de alarme social e de um ambiente pautado pelo pânico moral 

(Cohen, 1972; Welch et al., 1997). Tal cenário é, ainda, favorecido pela catastrofização das estatísticas 

publicadas, pela exasperada imagem de violência difundida e pela amplificação da participação de 

estrangeiros em atividades conotadas com o desvio (Peixoto et al., 2005; Saar, 2010; Simões & Peça, 

2009). Autores como Berman (2003) e Schaeffer-Grabiel (2010) têm, aliás, denunciado a utilização 

estratégica destas preocupações vitimológicas com o objetivo de justificar uma vigilância social cerrada, 

uma campanha reacionária contra a imigração e uma cruzada moral (Weitzer, 2007) face à prostituição. 

O tráfico de seres humanos é um crime complexo e que envolve, por norma, múltiplos atores, 

estratégias, dinâmicas e associações com outros fenómenos, bem como, em determinadas situações, 

elevados níveis de organização, sofisticação e mutabilidade, ingredientes que despoletaram o interesse 

dos media, contribuindo para que este tivesse, nos últimos anos, alcançado maior visibilidade. Esta, no 

entanto, é uma situação que tem tido resultados paradoxais, na medida em que se, por um lado, estes 

meios, devido ao elevado poder de que se revestem, assumem um papel fundamental na informação, 

sensibilização e denúncia de situações de exploração, por outro lado, têm promovido, pela publicação 
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de notícias imprecisas e sensacionalistas, a falta de empatia, o preconceito e a estigmatização por 

parte do público (Santos et al., 2008), sobretudo no que diz respeito às mulheres traficadas para fins 

sexuais, curvando-se ao imperativo da informação breve e imediata e alheando-se do necessário 

aprofundamento analítico sobre os processos sociais. 

Na medida em que o discurso não é apenas um instrumento de exercício do poder, mas uma 

representação que, em simultâneo, se constitui como realidade (Foucault, 1970), a sobreposição do 

setor político com o mediático congrega o potencial de modificação da perceção da sociedade sobre o 

tráfico (Simões & Peça, 2009). Paralelamente, os significados discursivos arquitetam a opinião pública, 

não sendo o discurso jornalístico uma exceção, apesar da sua presunção de imparcialidade ou isenção. 

De facto, além da sua função informativa, ao descrever os problemas de forma seletiva, exagerada e 

obscura (Saar, 2010), os media assumem um papel central na criação de cenários de pânico moral, 

com impacto ao nível do fortalecimento de políticas migratórias restritivas (O'Neill et al., 2008) e da 

ideologia abolicionista face à atividade prostitutiva. 

No contexto do tráfico, os requisitos da objetividade, imparcialidade e veracidade que devem 

nortear a ação dos jornalistas são frequentemente postos à prova, dado que se trata de um crime em 

que as fontes são duvidosas, de difícil acesso ou mesmo de abordagem perigosa. Deste modo, a 

investigação e a produção noticiosa exige o cumprimento escrupuloso de códigos de conduta por parte 

dos media stakeholders (Bindel, 2006) em relação à credibilidade das fontes e material publicado. Em 

paralelo, a investigação do tráfico tem sido largamente “inspirada”, comissionada e desenvolvida pelos 

Estados (Nieuwenhuys & Pécoud, 2007), deixando pouco espaço para perspetivas críticas sobre 

políticas que colocam em polos opostos a prevenção do tráfico e a repressão da imigração irregular, a 

vitimação e a emancipação das vítimas, a segurança das nações e a supremacia dos direitos humanos. 

Atendendo ao potencial dos media para construir e transformar a opinião das massas, bem 

como para favorecer o debate político, salienta-se, também, a necessidade de investir no jornalismo de 

investigação e de formar os agentes mediáticos para noticiar o tema com rigor e no pleno respeito pelos 

direitos humanos, incorporando, para além da função informativa, uma estratégia de educação pública 

(Saar, 2010), onde o direito à informação, à liberdade de expressão e as pressões comerciais que 

afetam os media possam ser reconciliadas com o interesse público e a responsabilidade ética e social. 

 

 



Parte II – Perceções sociais sobre o tráfico de seres humanos: Estudos empíricos 

142 

 

Capítulo VII: Estudo 2 

Conhecimento e perceções sociais sobre o tráfico e a exploração sexual de 

mulheres 

 

 

Apesar de o tráfico de seres humanos se ter vindo a assumir como um domínio com crescente 

importância ao nível da política criminal em Portugal nos últimos anos, até à data não foi publicado 

qualquer estudo sobre a opinião pública sobre este problema no país. Efetivamente, se assumirmos 

que a maioria do trabalho desenvolvido e da investigação conduzida sobre o tema apenas teve início 

em meados dos anos 2000, e atendendo, ainda, ao facto de as poucas campanhas nacionais de 

informação sobre o assunto apenas terem sido implementadas a partir de 2007, é expectável que a 

generalidade da população possua pouca informação sobre este crime. No entanto, esta assumção 

precisa de ser empiricamente testada e a análise do papel desempenhado pelas perceções públicas 

sobre o crime, em particular sobre o que ele define, a sua magnitude, agentes, dinâmicas e interações 

com outras realidades (GfK Ukraine, 2006; Herzog, 2008; Prism Research, 2007), assume-se como 

um aspeto extremamente relevante para uma melhor compreensão do tráfico enquanto fenómeno 

socialmente construído.  

 

1. Objetivos e questões de investigação 

O presente estudo foi estruturado em duas partes distintas, cada uma delas materializando um 

dos objetivos inicialmente traçados. A primeira parte foi orientada para a análise do conhecimento de 

grupos distintos da população face ao tráfico de pessoas – particularmente em relação a determinadas 

características sociodemográficas que a literatura na área tem apontado como relevantes na análise da 

construção da opinião pública sobre o fenómeno, tais como o sexo, a idade e o nível de habilitações 

literárias – a partir de informação factual ou verídica sobre o mesmo, de asserções apontadas pela 

literatura como representações erróneas sobre o fenómeno, bem como de dados acerca dos quais a 

investigação científica não é consensual. Pretendeu-se, também, aferir o papel de algumas variáveis 

sociodemográficas na mediação desse conhecimento.  

Assim, para a primeira parte foram formuladas as seguintes questões de investigação: 
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a) O que é que o público comum sabe sobre o tráfico de seres humanos quando questionado 

sobre: i) A sua extensão: magnitude, enquadramento temporal e localização espacial; ii) As 

vítimas: dispersão etária, por sexo, origem e estatuto jurídico; iii) As suas dinâmicas: causas, 

finalidades e formas de organização; e iv) O seu enquadramento legal em temos nacionais. 

b) As variáveis sociodemográficas desempenham um papel neste conhecimento? Qual o papel 

das variáveis sexo, idade, nível de habilitações literárias e socioeconómico dos participantes 

em termos do seu conhecimento acerca desta temática? 

 

Atendendo à relativa novidade do debate público sobre o fenómeno, espera-se que o nível de 

conhecimento dos participantes seja relativamente baixo e marcado por alguns estereótipos. Espera-se, 

ainda, que o maior grau de conhecimento sobre o tema esteja relacionado com níveis superiores de 

habilitações académicas dos participantes.  

A segunda parte foi desenhada com o objetivo de analisar especificamente a importância de um 

conjunto de cinco variáveis consideradas relevantes pela literatura na construção da opinião pública 

face ao tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, a saber: o envolvimento voluntário versus 

involuntário na prostituição; a decisão voluntária versus involuntária de emigrar; a presença versus a 

ausência de rendimentos económicos auferidos pela mulher provenientes das atividades sexuais que 

desenvolve; a presença de ameaças versus de violência física durante a situação de exploração; e a 

presença versus a ausência de tentativa de saída da situação. Para o efeito deste estudo, estas foram 

concebidas como “variáveis de conflito”, dado que comportam o potencial para fazer oscilar a opinião 

dos participantes, tendo sido intersetadas num conjunto de cenários hipotéticos de situações de tráfico 

através de pequenas descrições. 

Deste modo, para a segunda parte foi formulada a seguinte questão de investigação: 

Qual o papel que cada uma das variáveis de conflito desempenha na construção da opinião 

dos participantes acerca do tráfico de mulheres para fins sexuais, particularmente quanto 

às seguintes variáveis: a) Perceção da situação descrita enquanto tráfico; b) Perceção sobre 

a legitimidade das vítimas no acesso a serviços de apoio; c) Gravidade percebida da situação. 

 

Espera-se que a manipulação das variáveis de conflito nas histórias permita registar alterações 

nas perceções veiculadas pelos participantes. Em concreto, espera-se uma perceção menos favorável 

face à presença de situações de tráfico, bem como níveis mais baixos de concordância no que respeita 

à legitimidade das vítimas para acederem a serviços de suporte e perceções de menor gravidade face 
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às descrições em que o envolvimento inicial na atividade prostitutiva foi alvo de concordância por parte 

da vítima, bem como nas situações em que não há lugar a violência física e em que a vítima aufere 

rendimentos económicos decorrentes da realização dos serviços sexuais. 

A interseção das variáveis é exemplificada na Figura 7. 

 

 
 

Figura 7. Representação da interseção das variáveis de conflito nas descrições incluídas no questionário 

 

2. Método 

2.1. Participantes 

A amostra inicial era constituída por 1004 participantes, dos quais 1.0% foram excluídos por 

registarem um elevado número de ausência de respostas (missings), tendo sido, portanto, obtida uma 

taxa de resposta de 99.0% (n = 994). Destes 994 adultos, 55.4% eram do sexo feminino e 44.6% do 

sexo masculino, e foram recrutados em dois contextos distintos: numa universidade (n = 520, M = 

21.1 anos, DP = 5.18) e num instituto de formação profissional (n = 474, M = 35.1 anos, DP = 9.46), 

ambos localizados no distrito de Braga, cujo acesso foi previamente autorizado. 

Quase todos os participantes (96.6%, n = 960) eram de nacionalidade portuguesa e, no que diz 

respeito ao estado civil, 62.2% (n = 618) eram solteiros, 34.6% (n = 344) eram casados ou viviam em 

união de facto e 3.2% (n = 32) eram separados, divorciados ou viúvos. O nível de escolaridade oscilava 

entre o 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico e o nível de pós-graduação (Mestrado), com o número de 

anos de educação formal a oscilar entre os quarto e os 18 (M = 10.6 anos, DP = 2.95). Por sua vez, o 

estatuto socioeconómico foi avaliado por 63.2% (n = 628) dos participantes como médio, por 24.7% (n 
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= 246) como médio-baixo, por 5.8% (n = 58) como médio-alto, por 5.4% (n = 54) como baixo e por 

0.8% (n = 8) como alto. 

Embora não tenha sido predefinido qualquer mecanismo de controlo sobre as características 

sociodemográficas dos participantes, atendendo à natureza exploratória do estudo, a amostra foi 

desenhada para compreender uma amplitude significativa, assim como alguma diversidade a este 

nível, o que conduziu a uma amostra de conveniência. 

 

2.2. Instrumento e procedimentos de recolha de dados 

Uma vez que, à data da condução do estudo, não existia qualquer instrumento desenhado para 

permitir a recolha de dados quantitativos sobre o conhecimento e perceções públicas sobre o tráfico de 

pessoas em Portugal, foi construído um questionário especificamente para esta finalidade (cf. Anexo 

C). Além de dados sociodemográficos, de acordo com os objetivos formulados, o questionário incluía 

duas partes distintas: a primeira continha 12 afirmações acerca do tráfico em que os participantes 

foram solicitados a posicionar-se em relação a cada uma delas de acordo com uma escala com cinco 

níveis de resposta (de 1 – Discordo totalmente a 5 – Concordo totalmente). Dado que o propósito era 

analisar o conhecimento das pessoas sobre o tráfico, foram incluídas afirmações verdadeiras, na 

medida em que assentam em informação factual (e.g., “O tráfico de pessoas é um crime reconhecido 

e punido pela lei portuguesa”) ou as tendências atuais das estimativas/estatísticas oficiais (e.g., “O 

tráfico de mulheres visa, na maioria das situações, a sua exploração sexual”), outras que eram falsas 

ou baseadas em “mitos” identificados na literatura sobre o tema (e.g., “O TSH envolve sempre a 

deslocação de pessoas para um ou mais países diferentes do país de origem”) e uma última em que o 

conhecimento científico não é consensual quanto à sua veracidade ou falsidade (“O TSH é um crime 

que normalmente envolve redes organizadas de pessoas”).  

A segunda parte do questionário incluía 24 descrições, cada uma representando uma pequena 

história hipotética de tráfico de uma mulher para fins de exploração sexual, onde as variáveis de conflito 

foram intersetadas30. Segue-se, a título de exemplo, o cenário colocado na descrição 18: 

Jeannie, 21 anos. Foi levada para outro país europeu para trabalhar como prostituta, contra a sua 

vontade, por um grupo de pessoas que a enganaram, oferecendo-lhe trabalho noutra cidade do seu país. 

Nunca recebeu qualquer pagamento pelo trabalho que executa. Não é agredida fisicamente mas é alvo 

de ameaças por parte das pessoas que gerem o negócio. Jeannie nunca tentou sair desta situação. 

 

                                                        
30 A exceção nesta interseção foi o conjunto de cenários que combinavam as variáveis emigração involuntária e prostituição voluntária, atendendo a que se 

considerou não acrescentarem dados potencialmente relevantes, apenas redundando os dados resultantes das restantes interseções, tornando, em 
paralelo, o questionário, já de si bastante extenso, ainda mais longo.  
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Em cada uma das histórias foi pedido que os participantes indicassem se consideravam estar na 

presença de uma situação de tráfico de seres humanos ou não; que, de acordo com uma escala com 

cinco níveis de resposta (de 1 – Discordo totalmente a 5 – Concordo totalmente), assinalassem se a 

mulher retratada deveria ter acesso a serviços de apoio e, em caso afirmativo, a quais, a partir de uma 

lista fornecida; e, por fim, novamente de acordo com uma escala com cinco níveis de resposta (de 1 – 

Nada grave a 5 – Extremamente grave), que se posicionassem sobre o grau de gravidade da situação.  

Todas as histórias foram posicionadas de forma aleatória no questionário no sentido de prevenir 

respostas mecânicas31. Para além disso, no sentido de assegurar a inexistência de variáveis parasita 

nas descrições que pudessem ser indutoras de alterações na resposta emocional dos participantes, 

foram tidos em atenção vários aspetos na sua construção, a saber: a) todas elas representavam 

histórias de jovens adultas do sexo feminino enquanto vítimas, uma vez que a presença de histórias 

com crianças ou adolescentes aumentaria, em princípio, a probabilidade de os participantes serem 

particularmente responsivos ou sensíveis à situação; b) todas as mulheres foram identificadas com 

nomes estrangeiros e tinham sido alvo de exploração algures na Europa, não tendo sido especificado 

qualquer país, dado que os participantes poderiam empatizar mais facilmente com as histórias de 

personagens próximas do seu próprio espaço geográfico ou realidade sociocultural; c) não foram 

identificados quaisquer agentes do tráfico, atendendo a que esse facto também poderia suscitar uma 

maior reação perante agentes que fossem próximos das vítimas (e.g., familiares); d) para as histórias 

que incluíam uma situação de emigração involuntária, a estratégia utilizada foi sempre baseada no 

logro e não na utilização de violência física ou coerção, tipicamente percebidas como estratégias mais 

severas; e) nas situações em que o envolvimento na prostituição era involuntário, este também foi 

sempre resultado de uma estratégia de logro face ao desejo de trabalhar no estrangeiro numa atividade 

laboral regular, tendo sido excluídas atividades tipicamente associadas à prostituição, tais como 

bailarinas, uma vez que, por essa razão, poderiam conduzir a reações mais negativas face às vítimas; 

f) as descrições que incorporavam tentativas de saída da situação de exploração apresentavam apenas 

uma tentativa e não indicavam quaisquer dados sobre a sua justificação, dado que a presença de mais 

do que uma tentativa poderia significar que uma vítima em particular consentia menos a situação de 

exploração do que outras; g) a distinção entre as histórias no que concerne ao uso de violência 

enquanto estratégia de controlo foi baseada na presença de abuso físico, por contraponto à presença 

de ameaças enquanto forma de violência psicológica, dado que a inexistência desta variável implicaria, 

em algumas das descrições, a consideração de outras situações para além do tráfico, nomeadamente 

                                                        
31 Esta aleatoriedade cingiu-se ao posicionamento das descrições ao longo do questionário, sendo que a mesma ordem foi mantida para todos os 

participantes. 
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a prostituição exercida de forma livre e voluntária; h) nenhuma das histórias foi redigida utilizando 

expressões verbais que exprimissem continuidade, evitando a transmissão da ideia de persistência do 

abuso, já que, quanto mais frequente fosse a violência, em princípio maior seria a probabilidade de os 

participantes terem reações mais empáticas face às vítimas; i) e, por último, todas as expressões que 

pudessem transmitir estados emocionais foram removidas das histórias. 

De modo a testar a sua adequação, o questionário foi submetido a um procedimento de reflexão 

falada com quatro participantes com características sociodemográficas similares à amostra, tendo sido 

efetuados os ajustamentos necessários. 

Os dados foram recolhidos entre janeiro e abril de 2009, em contexto de grupo-turma, em salas 

de aulas/formação, com a presença da investigadora que, além de fornecer aos participantes as 

instruções necessárias, também foi clarificando algumas dúvidas relacionadas com o procedimento de 

preenchimento do instrumento. A aplicação foi individual e demorou cerca de 30 minutos por cada 

participante. Todos os inquiridos foram encorajados a responder de forma verdadeira ao instrumento e 

a colaboração no estudo foi voluntária, não tendo havido lugar a qualquer compensação pela sua 

contribuição. Os participantes foram informados que os dados recolhidos seriam anónimos. 

 

2.3. Tratamento e análise dos dados 

No sentido de facilitar a análise, as afirmações relativas à primeira parte do questionário que 

apresentavam informação verdadeira foram transformadas na ordem inversa. Por sua vez, atendendo 

ao facto de se pretender aferir conhecimentos sobre o tráfico, e para efeitos do tratamento estatístico 

dos dados, a escala inicial foi posteriormente reconvertida noutra considerada mais adequada, que é 

composta por três níveis de resposta: “Verdadeiro”, “Falso” e “Não sei”32.  

Quanto à segunda parte, as escalas com cinco níveis de resposta foram igualmente convertidas 

em escalas de três níveis no sentido de simplificar a análise e apresentação dos resultados. Assim, na 

questão B, a escala utilizada consistiu nos seguintes posicionamentos: “Discordância”, “Não concorda 

nem discorda” e “Concordância”33; na questão C, a escala incluiu os seguintes posicionamentos: “De 

nada a pouco grave”, “Nem muito nem pouco grave” e “De muito a extremamente grave”34. 

As relações entre as variáveis foram analisadas com recurso ao programa Statistical Package for 

the Social Sciences, Versão 17.0 (SPSS Inc., 2008). 

                                                        
32

 As opções de resposta “Concordo” e “Concordo totalmente” foram agrupadas no nível “Verdadeiro”; as opções “Discordo” e “Discordo Totalmente” 

foram agrupadas no nível “Falso”; e a opção “Não concordo nem discordo” foi convertida no nível “Não sei”. 
33

 As opções de resposta “Concordo” e “Concordo totalmente” foram agrupadas no nível “Concordância” e as opções “Discordo” e “Discordo Totalmente” 

foram agrupadas no nível “Discordância”. 
34

 As opções de resposta “Muito grave” e “Extremamente grave” foram agrupadas no nível “De muito a extremamente grave” e as opções “Nada grave” e 

“Pouco grave” foram agrupadas no nível “De nada a pouco grave”. 
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3. Resultados 

Apresentam-se, de seguida, os resultados obtidos, em função de cada parte do questionário. 

 

3.1. Conhecimento sobre o tráfico 

3.1.1. Análise descritiva 

Os resultados descritivos para cada afirmação da primeira parte do questionário, apresentados 

na Tabela 15, revelam a distribuição dos participantes em função das categorias de resposta, isto é, 

das afirmações verdadeiras, falsas e em que não há, no momento, consenso científico.  

 

Tabela 15. Frequências e percentagens de respostas para cada afirmação da primeira parte do questionário, de 

acordo com as três categorias de resposta 

 

Afirmações Verdadeira 
 

Falsa Não sei 

n %  n % n % 

Verdadeiras (factuais ou consensuais) 

6. O TSH atinge sobretudo crianças e mulheres. 637 64.1 
 

239 24.0 118 11.9 

8. O tráfico de mulheres visa, na maioria das situações, a 
sua exploração sexual. 

800 80.4  98 9.9 96 9.7 

12. O tráfico de pessoas é um crime reconhecido e punido 
pela lei portuguesa. 

726 73.0  57 5.8 211 21.2 

Falsas 

1. O tráfico de seres humanos (TSH) é um problema 
recente, dos tempos modernos. 

298 30.0  626 63.0 70 7.0 

2. O TSH envolve sempre a deslocação de pessoas para um 
ou mais países diferentes do país de origem. 

473 47.6  389 39.1 132 13.3 

3. O TSH é um problema exclusivo dos chamados países de 
“Terceiro Mundo”. 

99 10.0  810 81.5 85 8.5 

4. As causas do TSH estão sempre relacionadas com 
dificuldades económicas das pessoas que são traficadas. 

300 30.2  532 53.5 162 16.3 

5. O TSH é um fenómeno que envolve um reduzido número 
de casos. 

106 10.7  742 74.6 146 14.7 

7. O tráfico para fins de exploração sexual é a única forma 
de TSH que existe. 

62 6.2  845 85.0 87 8.8 

9. As pessoas que estão envolvidas numa situação de TSH 
no estrangeiro são sempre imigrantes ilegais. 

221 22.2  527 53.0 246 24.8 

10. O TSH envolve sempre violência física em relação às 
vítimas. 

492 49.5  207 20.8 295 29.7 

Não consensual 

11. O TSH é um crime que normalmente envolve redes 
organizadas de pessoas. 

888 89.3 
 

43 4.3 63 6.4 
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De acordo com a distribuição, é possível, desde logo, verificar que, no conjunto das afirmações 

que representam informação verídica, as respostas dos participantes foram sobretudo nesse sentido. 

Assim, e ainda que não tivesse sido especificada a sua finalidade, a maioria dos participantes (64.1%) 

considerou que o tráfico é um fenómeno que afeta particularmente crianças e mulheres, sendo que 

esta percentagem ainda é mais significativa quando questionados sobre o perfil das vítimas traficadas 

para fins de exploração sexual, uma vez que 80.4% apontaram as mulheres como o principal alvo. De 

resto, salienta-se que cerca de ¾ da amostra reconheceu que o tráfico de pessoas é um crime punido 

pela lei penal portuguesa; todavia, parece relevante que os restantes participantes não soubessem qual 

o seu enquadramento a este nível ou que acreditassem que este não é um crime punido no país.  

Por outro lado, no que diz respeito ao conjunto de respostas falsas, salientam-se os resultados 

obtidos nas afirmações 2 e 10, cujo sentido é inverso, sendo consideradas verdadeiras pela maioria 

dos participantes, o que permite perceber que a perceção predominante sobre o tráfico é a de um 

fenómeno de natureza transnacional (47.6%) e marcado por estratégias de exploração fisicamente 

violentas (49.5%), ainda que esta última afirmação revele a taxa de indecisão mais elevada no conjunto 

de todas as afirmações incluídas no questionário (29.7%). Importa, também, destacar as afirmações 4 

e 9, uma vez que, apesar de os resultados apresentarem uma tendência no sentido da sua falsidade 

(53.5% e 53.0%, respetivamente), as percentagens não são particularmente elevadas, com cerca de 

metade da amostra a dispersar-se pelas restantes categorias de resposta. Estas são, também, 

afirmações em que as taxas de indecisão apresentam algum relevo (16.3% e 24.8%, respetivamente). 

Por fim, no que diz respeito à afirmação 11, em relação à qual não existe, atualmente, consenso 

científico quando à sua veracidade ou falsidade, na medida em que, atendendo à natureza oculta do 

fenómeno, não tem sido fácil chegar a conclusões substanciais sobre esta matéria, importa salientar 

que esta é precisamente aquela em que o posicionamento dos participantes foi mais vincado, com 89.3% 

a considerarem que o tráfico é um crime que normalmente envolve redes organizadas de pessoas. 

 

3.1.2. Análise de relações com variáveis sociodemográficas 

No sentido de responder à segunda questão formulada para a primeira parte do estudo, foram 

consideradas algumas variáveis sociodemográficas que foram apontadas em alguns estudos (e.g., GfK 

Ukraine, 2006; Meigs, 2005; Prism Research, 2007) enquanto condições que poderão influenciar o 

conhecimento das pessoas sobre o tráfico35. Assim, ao nível da análise das relações entre as condições 

                                                        
35

 Atendendo a que a amostra foi recrutada na mesma área geográfica, não foi efetuada qualquer análise relacionada com a sua origem (e.g., áreas rurais 

versus urbanas), variável que alguns autores (e.g., GfK Ukraine, 2006; Meigs, 2005; Prism Research, 2007) também consideraram relevante.  
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sociodemográficas e o nível de conhecimento sobre o tráfico, e no que diz respeito às variáveis sexo e 

habilitações literárias, os resultados das medidas de associação poderão ser analisadas na Tabela 16. 

Salienta-se, no entanto, que, nesta análise, tal como nas seguintes, a categoria de resposta “Não 

sei” foi eliminada pelo facto de, na maioria das afirmações, apresentar valores residuais e no sentido 

de possibilitar a análise do coeficiente de correlação do ponto bisserial para a variável idade. 

 

Tabela 16. Associação entre sexo e habilitações literárias e o conhecimento sobre o tráfico (continua) 

 

Afirmações Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

χ
2 

(1) ≤ Ensino 
Secundário 

Ensino 
Universitário 

χ
2
 (1) 

Afirmação 1       

Verdadeira 130 (14.1%) 168 (18.2%) χ
2
(n=924)=.166 162 (17.5%) 136 (14.7%) χ

2
(n=924)=6.311** 

Falsa 282 (30.5%) 344 (37.2%) 285 (30.8%) 341 (36.9%) 

Afirmação 2       

Verdadeira 198 (23.0%) 275 (31.9%) χ
2
(n=862)=2.101 299 (34.7%) 174 (20.2%) χ

2
(n=862)=92.399*** 

Falsa 182 (21.1%) 207 (24.0%) 118 (13.7%) 271 (31.4%) 

Afirmação 3       

Verdadeira 59 (6.5%) 40 (4.4%) χ
2
(n=909)=9.423** 65 (7.2%) 34 (3.7%) χ

2
(n=909)=16.328*** 

Falsa 351 (38.6%) 459 (50.5%) 358 (39.4%) 452 (49.7%) 

Afirmação 4       

Verdadeira 151 (18.1%) 149 (17.9%) χ
2
(n=832)=7.959** 179 (21.5%) 121 (14.5%) χ

2
(n=832)=22.678*** 

Falsa 214 (25.7%) 318 (38.2%) 226 (27.2%) 306 (36.8%) 

Afirmação 5       

Verdadeira 47 (5.5%) 59 (7.0%) χ
2
(n=848)=.056 81 (9.6%) 25 (2.9%) χ

2
(n=848)=35.033*** 

Falsa 320 (37.7%) 422 (49.8%) 339 (40.0%) 403 (47.5%) 

Afirmação 6       

Verdadeira 278 (31.7%) 359 (41.0%) χ
2
(n=876)=.169 286 (32.6%) 351 (40.1%) χ

2
(n=876)=24.310*** 

Falsa 108 (12.3%) 131 (15.0%) 152 (17.4%) 87 (9.9%) 

Afirmação 7       

Verdadeira 30 (3.3%) 32 (3.5%) χ
2
(n=907)=.470 47 (5.2%) 15 (1.7%) χ

2
(n=907)=23.293*** 

Falsa 371 (41.0%) 474 (52.2%) 373 (41.1%) 472 (52.0%) 

Afirmação 8       

Verdadeira 359 (40.0%) 441 (49.1%) χ
2
(n=898)=.144 392 (43.7%) 408 (45.4%) χ

2
(n=898)=3.622+ 

Falsa 42 (4.7%) 56 (6.2%) 58 (6.5%) 40 (4.4%) 

Afirmação 9       

Verdadeira 101 (13.5%) 120 (16.0%) χ
2
(n=748)=.220 124 (16.6%) 97 (13.0%) χ

2
(n=748)=1.724 

Falsa 231 (30.9%) 296 (39.6%) 268 (35.8%) 259 (34.6%) 

 

*** p < .001; ** p < .01; * p < .05; + p < .10 
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Tabela 16. Associação entre sexo e habilitações literárias e o conhecimento sobre o tráfico (continuação) 

 

Afirmações Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

χ
2 

(1) ≤ Ensino 
Secundário 

Ensino 
Universitário 

χ
2
 (1) 

Afirmação 10       

Verdadeira 202 (28.9%) 290 (41.5%) χ
2
(n=699)=6.091* 278 (39.8%) 214 (30.6%) χ

2
(n=699)=10.662** 

Falsa 106 (15.2%) 101 (14.4%) 89 (12.7%) 118 (16.9%) 

Afirmação 11       

Verdadeira 396 (42.5%) 492 (52.8%) χ
2
(n=931)=.907 431 (46.3%) 457 (49.1%) χ

2
(n=931)=1.514 

Falsa 16 (1.7%) 27 (2.9%) 25 (2.7%) 18 (1.9%) 

Afirmação 12       

Verdadeira 352 (44.9%) 374 (47.8%) χ
2
(n=783)=14.003*** 365 (46.6%) 361 (46.1%) χ

2
(n=783)=8.382** 

Falsa 13 (1.7%) 44 (5.6%) 40 (5.1%) 17 (2.2%) 

 

*** p < .001; ** p < .01; * p < .05; + p < .10 

 

Verifica-se, assim, que a associação entre a variável sexo e o conhecimento sobre o fenómeno 

apenas assume valores estatisticamente significativos nas afirmações 3, 4, 10 e 12. Assim, verifica-se 

que, nas descrições 3, 4 e 12, a proporção de mulheres que apresentaram respostas corretas foi 

superior à proporção de homens; pelo contrário, no que respeita à descrição 10, a proporção de 

homens que responderam corretamente foi superior à proporção de mulheres.  

Já no que diz respeito à variável habilitações literárias, à exceção das afirmações 9 e 11, todas 

as outras exibem valores de associação estatisticamente significativos. Em geral, o grupo de estudantes 

universitários revelou-se mais informado sobre o tema, dado que, à exceção dos resultados obtidos na 

descrição 12, todos os outros revelam que este grupo incorporou uma maior proporção de pessoas 

que responderam acertadamente. 

Os resultados relativos à associação do estatuto socioeconómico com o conhecimento sobre o 

tráfico estão representados na Tabela 17. 

Em relação a esta variável, verifica-se que a associação só é estatisticamente significativa para 

as descrições 3, 5, 6, 7 e 9, sendo que, em todas elas, o grupo que integrou uma maior proporção de 

inquiridos que responderam corretamente foi o conjunto de participantes que se posicionaram no nível 

socioeconómico médio. De resto, importa referir que este é também o grupo com maior percentagem 

de participantes. 
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Tabela 17. Associação entre o nível socioeconómico e o conhecimento sobre o tráfico 

 

Afirmações Baixo Médio-Baixo Médio Médio-Alto Alto χ
2 

(4) 

Afirmação 1       

Verdadeira 20 (2.2%) 61 (6.6%) 192 (20.8%) 21 (2.3%) 4 (0.4%) χ
2
(n=924)=6.637 

Falsa 33 (3.6%) 167 (18.1%) 387 (41.9%) 36 (3.9%) 3 (0.3%) 

Afirmação 2       

Verdadeira 26 (3.0%) 120 (13.9%) 295 (34.2%) 25 (2.9%) 7 (0.8%) χ
2
(n=862)=5.006 

Falsa 22 (2.6%) 86 (10.0%) 257 (29.8%) 23 (2.7%) 1 (0.1%) 

Afirmação 3       

Verdadeira 12 (1.3%) 23 (2.5%) 56 (6.2%) 6 (0.7%) 2 (0.2%) χ
2
(n=909)=15.563** 

Falsa 33 (3.6%) 206 (22.7%) 517 (56.9%) 50 (5.5%) 4 (0.4%) 

Afirmação 4       

Verdadeira 21 (2.5%) 71 (8.5%) 188 (22.6%) 16 (1.9%) 4 (0.5%) χ
2
(n=832)=4.966 

Falsa 25 (3.0%) 137 (16.5%) 334 (40.1%) 34 (4.1%) 2 (0.2%) 

Afirmação 5       

Verdadeira 9 (1.1%) 36 (4.2%) 56 (6.6%) 5 (0.6%) 0 (0.0%) χ
2
(n=848)=7.906+ 

Falsa 39 (4.6%) 180 (21.2%) 474 (55.9%) 44 (5.2%) 5 (0.6%) 

Afirmação 6       

Verdadeira 26 (3.0%) 162 (18.5%) 409 (46.7%) 33 (3.8%) 7 (0.8%) χ
2
(n=876)=12.684* 

Falsa 23 (2.6%) 63 (7.2%) 136 (15.5%) 16 (1.8%) 1 (0.1%) 

Afirmação 7       

Verdadeira 9 (1.0%) 15 (1.7%) 32 (3.5%) 5 (0.6%) 1 (0.1%) χ
2
(n=907)=14.501** 

Falsa 37 (4.1%) 211 (23.2%) 542 (59.7%) 50 (5.5%) 5 (0.6%) 

Afirmação 8       

Verdadeira 43 (4.8%) 206 (22.9%) 499 (55.6%) 46 (5.1%) 6 (0.7%) χ
2
(n=898)=2.037 

Falsa 8 (0.9%) 21 (2.3%) 63 (7.0%) 5 (0.6%) 1 (0.1%) 

Afirmação 9       

Verdadeira 12 (1.6%) 48 (6.4%) 150 (20.1%) 8 (1.1%) 3 (0.4%) χ
2
(n=748)=8.829+ 

Falsa 30 (4.0%) 142 (18.9%) 315 (42.1%) 38 (5.1%) 2 (0.3%) 

Afirmação 10       

Verdadeira 26 (3.7%) 126 (18.0%) 314 (44.9%) 22 (3.1%) 4 (0.6%) χ
2
(n=699)=6.419 

Falsa 15 (2.1%) 47 (6.7%) 126 (18.0%) 18 (2.6%) 1 (0.1%) 

Afirmação 11       

Verdadeira 44 (4.7%) 222 (23.8%) 566 (60.8%) 48 (5.2%) 8 (0.9%) χ
2
(n=931)=5.659 

Falsa 5 (0.5%) 11 (1.2%) 23 (2.5%) 4 (0.4%) 0 (0.0%) 

Afirmação 12       

Verdadeira 38 (4.8%) 179 (22.9%) 465 (59.4%) 36 (4.6%) 8 (1.0%) χ
2
(n=783)=6.864 

Falsa 2 (0.3%) 16 (2.0%) 32 (4.1%) 7 (0.9%) 0 (0.0%) 

 

** p < .01; * p < .05; + p < .10 
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No que diz respeito à variável idade, a análise do coeficiente de correlação do ponto bisserial 

permitiu obter as seguintes associações positivas, o que indica que à medida que a idade aumenta, os 

participantes revelaram maior tendência para considerarem as seguintes afirmações como verdadeiras 

quando, na realidade, através de uma análise cruzada destes resultados com a Tabela 15, se constata 

que todas elas representam informação falsa: afirmação 1, rpb = .079, p < .05, afirmação 2, rpb = .079, 

p < .001, afirmação 3, rpb = .141, p < .001, afirmação 4, rpb = .151, p < .001, afirmação 5, rpb = .211, 

p < .001, e afirmação 7, rpb = .136, p < .001. Pelo contrário, as associações negativas encontradas, 

revelam a tendência oposta, sendo este o caso na afirmação 6, rpb = –.248, p < .001, e na afirmação 

8, rpb = –.081, p < .05, continuando a verificar-se a tendência de, à medida que a idade aumenta, os 

inquiridos revelaram maior tendência para considerarem as referidas afirmações como falsas quando, 

na realidade, estas representam informação verdadeira. 

 

3.2. Perceções sobre o tráfico: Análise descritiva 

3.2.1. Perceções sobre a presença versus ausência de tráfico 

Relativamente à segunda parte do questionário, e no que se refere concretamente à questão A, 

em que os participantes foram solicitados a posicionar-se sobre cada descrição apresentada, indicando 

se, na sua opinião, estariam perante um cenário de tráfico, a Tabela 18 exibe os resultados obtidos em 

termos descritivos.  

De acordo com os resultados, o conjunto de descrições em que os processos de envolvimento 

na prostituição e de emigração foram involuntários é o que denota percentagens mais elevadas quanto 

à afirmação da presença de tráfico por parte dos participantes, com valores que oscilam entre os 

90.8% (descrição 16) e os 96.4% (descrição 23), independentemente da conjugação das restantes 

variáveis. De resto, neste grupo, e depois das variáveis anteriormente enunciadas, aquela que parece 

assumir o lugar seguinte na hierarquização para a consideração dos cenários retratados nas várias 

descrições é a ausência de rendimentos económicos, com percentagens entre os 93.0% (descrição 18) 

e os 96.4% (descrição 23), seguindo-se a presença de tentativa de saída, com percentagens que 

oscilam entre os 92.5% (descrição 3) e os 96.4% (descrição 23). A variável que interseta a presença de 

ameaças ou violência física é, quer neste grupo de afirmações, quer nos restantes, aquela que menos 

discrimina o posicionamento dos participantes face aos diferentes cenários colocados, na medida em 

que a presença de uma ou outra forma de violência surge, ao longo de todo o questionário, de forma 

sistematicamente intercalada. 
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Tabela 18. Frequências e percentagens de respostas relativamente a cada uma das descrições apresentadas 

como sendo representativa de uma situação de tráfico, por ordem decrescente face à perceção desta presença 

 

Descrições Prostituição 
Voluntária 

Emigração 
Voluntária 

Rendimentos 
Económicos 

Tentativa 
de Saída 

Ameaças versus 
Violência Física 

Presença de 
tráfico 

Ausência de 
tráfico 

n (%) n (%) 

23 – Heidi Não Não Não Sim Violência Física 958 (96.4) 36 (3.6) 

9 – Chyntia Não Não Sim Sim Ameaças 949 (95.5) 45 (4.5) 

20 – Emily Não Não Não Sim Ameaças 949 (95.5) 45 (4.5) 

1 – Sarah Não Não Não Não Violência Física 942 (94.8) 52 (5.2) 

18 – Jeannie Não Não Não Não Ameaças 924 (93.0) 70 (7.0) 

3 – Helen Não Não Sim Sim Violência Física 919 (92.5) 75 (7.5) 

7 – Karina Não Não Sim Não Ameaças 911 (91.6) 83 (8.4) 

24 – Grace Não Sim Não Sim Violência Física 906 (91.1) 88 (8.9) 

16 – Sophia Não Não Sim Não Violência Física 903 (90.8) 91 (9.2) 

21 – Fiona Não Sim Não Sim Ameaças 899 (90.4) 95 (9.6) 

12 – Vicky Não Sim Não Não Ameaças 892 (89.7) 102 (10.3) 

14 – Edna Não Sim Não Não Violência Física 889 (89.4) 105 (10.6) 

15 – Louise Não Sim Sim Sim Violência Física 857 (86.2) 137 (13.8) 

8 – Michelle Não Sim Sim Não Ameaças 818 (82.3) 176 (17.7) 

6 – Anna Não Sim Sim Não Violência Física 782 (78.7) 212 (21.3) 

4 – Elisabeth Não Sim Sim Sim Ameaças 765 (77.0) 229 (23.0) 

22 – Valerie Sim Sim Não Sim Violência Física 374 (37.6) 620 (62.4) 

19 – Susannah Sim Sim Não Sim Ameaças 369 (37.1) 625 (62.9) 

11 – Lilian Sim Sim Sim Sim Violência Física 322 (32.4) 672 (67.6) 

10 – Julie Sim Sim Não Não Ameaças 304 (30.6) 690 (69.4) 

17 – Mary Sim Sim Não Não Violência Física 294 (29.6) 700 (70.4) 

13 – Janice Sim Sim Sim Sim Ameaças 275 (27.7) 719 (72.3) 

2 – Margaret Sim Sim Sim Não Violência Física 107 (10.8) 887 (89.2) 

5 – Karia Sim Sim Sim Não Ameaças 90 (9.1) 904 (90.9) 

 

Ainda que com uma diferença pouco relevante (3%), os participantes foram mais favoráveis à 

presença de tráfico na descrição 9 do que na 3, sendo que os cenários são os mesmos, exceto quanto 

à variável violência física versus ameaças, sendo que a descrição 9 integra uma situação de ameaças e 

a 3 de violência física. Por sua vez, a descrição 23, por oposição à 5, conjuga todas as variáveis que, à 

partida, mais favorecem uma perceção afirmativa face à configuração dos cenários como situações de 

tráfico; todavia, verifica-se que a descrição 24, que conjuga exatamente as mesmas variáveis que a 23 
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à exceção da emigração que, neste caso, é voluntária, surge sete posições abaixo na tabela, depois, 

inclusivamente, da descrição 7, em que não há lugar a violência física nem a tentativa de saída e em 

que há a presença de rendimentos económicos auferidos pela mulher retratada na descrição.  

No que concerne ao segundo conjunto de descrições, composto pelos cenários que intersetam 

as variáveis prostituição involuntária e emigração voluntária, que ocupa uma posição mediana na 

tabela, com percentagens de respostas afirmativas face à presença de tráfico que oscilam entre os 

77.0% (descrição 4) e os 91.1% (descrição 24), destaca-se a consistência da variável presença de 

rendimentos económicos nas últimas posições deste grupo, com taxas de resposta entre os 77.0% 

(descrição 4) e os 86.2% (descrição 15). Assim, a presença desta condição refletiu um posicionamento 

dos participantes menos favorável face à presença de tráfico, independentemente da interseção com 

as variáveis relacionadas com a presença de tentativas de saída ou de violência física.  

Importa, ainda, comparar a percentagem de respostas afirmativas face à presença de tráfico nas 

descrições 4 e 9, uma vez ambas representam cenários iguais, à exceção da variável relacionada com 

o processo de emigração, tendo esta sido voluntária no primeiro caso e involuntária no segundo. 

Assim, constata-se que esta variável, por si só, sustenta uma diferença substancial no posicionamento 

por parte dos participantes (18.5%) face à perceção dos cenários enquanto situações de tráfico. 

Finalmente, constata-se que o grupo das oito descrições que intersetam as variáveis prostituição 

e emigração voluntárias é precisamente aquele que ocupa as últimas oito posições da tabela, com 

percentagens de respostas indicativas da ausência de tráfico que variam entre os 62.4% (descrição 22) 

e os 90.9% (descrição 5). De resto, a perceção da ausência de tráfico torna-se ainda mais evidente à 

medida que se conjugam nas descrições as restantes variáveis de conflito, nomeadamente a presença 

de rendimentos económicos e de ameaças e a ausência de tentativa de saída da situação. O exemplo 

paradigmático desta situação é a descrição 5, que ocupa a última posição da tabela; pelo contrário, a 

descrição 22 é a que recebe a maior percentagem de respostas afirmativas face à sua configuração 

como tráfico, ainda que tal posição tivesse sido manifestada por apenas 37.6% dos participantes. 

Salienta-se, mais uma vez, que a presença de situações de violência física não justifica, por si 

só, uma maior afirmação quanto ao facto de se estar perante uma situação de tráfico, uma vez que o 

posicionamento dos participantes continua a aparecer de forma dispersa na hierarquização; aliás, este 

posicionamento parecer ser mais influenciado pela ausência de rendimentos económicos, que revela 

percentagens de resposta favoráveis à presença de uma situação de tráfico que oscilam entre os 29.6% 

(descrição 17) e os 37.6% (descrição 22), seguida, depois, pela variável presença de tentativa de saída 

da situação, com taxas que variam entre os 27.7% (descrição 13) e os 37.6% (descrição 22).  
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3.2.2. Perceções face à legitimidade de acesso a serviços de apoio por parte das vítimas 

Quanto à questão B do questionário, em que os participantes foram solicitados a indicar qual o 

seu grau de concordância face à necessidade de apoio das mulheres retratadas nas diversas histórias, 

os resultados descritivos são apresentados na Tabela 19.  

 

Tabela 19. Frequências e percentagens de respostas relativamente ao nível de concordância face ao acesso a 

serviços de apoio por parte das vítimas, por ordem decrescente de concordância 

 

Descrições Prosti- 
tuição 
Volun- 
tária 

Emi- 
gração 
Volun- 
tária 

Rendi- 
mentos 
Econó- 
micos 

Tenta- 
tiva de 
Saída 

Ameaças versus 
Violência Física 

Concordância Discordância Não concorda 
nem discorda 

n (%) n (%) n (%) 

23 – Heidi Não Não Não Sim Violência Física 961 (96.7) 9 (0.9) 24 (2.4) 

24 – Grace Não Sim Não Sim Violência Física 950 (95.6) 15 (1.5) 29 (2.9) 

9 – Chyntia Não Não Sim Sim Ameaças 950 (95.6) 17 (1.7) 27 (2.7) 

1 – Sarah Não Não Não Não Violência Física 948 (95.4) 22 (2.2) 24 (2.4) 

3 – Helen Não Não Sim Sim Violência Física 943 (94.9) 14 (1.4) 37 (3.7) 

21 – Fiona Não Sim Não Sim Ameaças 939 (94.5) 15 (1.5) 40 (4.0) 

20 – Emily Não Não Não Sim Ameaças 936 (94.2) 20 (2.0) 38 (3.8) 

15 – Louise Não Sim Sim Sim Violência Física 925 (93.1) 24 (2.4) 45 (4.5) 

14 – Edna Não Sim Não Não Violência Física 897 (90.3) 36 (3.6) 61 (6.1) 

18 – Jeannie Não Não Não Não Ameaças 885 (89.0) 37 (3.7) 72 (7.2) 

12 – Vicky Não Sim Não Não Ameaças 879 (88.4) 45 (4.5) 70 (7.0) 

16 – Sophia Não Não Sim Não Violência Física 859 (86.4) 37 (3.7) 98 (9.9) 

7 – Karina Não Não Sim Não Ameaças 843 (84.8) 53 (5.3) 98 (9.9) 

6 – Anna Não Sim Sim Não Violência Física 831 (83.6) 67 (6.7) 96 (9.7) 

8 – Michelle Não Sim Sim Não Ameaças 829 (83.4) 57 (5.7) 108 (10.9) 

4 – Elisabeth Não Sim Sim Sim Ameaças 772 (77.6) 84 (8.5) 138 (13.9) 

22 – Valerie Sim Sim Não Sim Violência Física 728 (73.3) 104 (10.5) 162 (16.3) 

11 – Lilian Sim Sim Sim Sim Violência Física 690 (69.5) 138 (13.9) 166 (16.7) 

19 – Susannah Sim Sim Não Sim Ameaças 688 (69.2) 118 (11.9) 188 (18.9) 

13 – Janice Sim Sim Sim Sim Ameaças 632 (63.6) 148 (14.9) 214 (21.5) 

17 – Mary Sim Sim Não Não Violência Física 582 (58.6) 167 (16.8) 245 (24.6) 

10 – Julie Sim Sim Não Não Ameaças 534 (53.8) 240 (24.1) 220 (22.1) 

2 – Margaret Sim Sim Sim Não Violência Física 430 (43.2) 297 (29.9) 267 (26.9) 

5 – Karia Sim Sim Sim Não Ameaças 255 (25.6) 477 (48.0) 262 (26.4) 
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No que concerne ao conjunto de descrições que intersetam as variáveis prostituição e emigração 

voluntárias, emergiram resultados idênticos aos verificados na questão A, isto é, quando a maioria dos 

participantes indicavam, na referida questão, que a respetiva descrição não configurava uma situação 

de tráfico, o grau de discordância face a um processo de apoio era congruente com essa perceção, 

sendo menos favoráveis a esse acesso. Assim, as oito descrições que incluem a referida interseção 

voltaram a aparecer nas últimas posições da tabela, com percentagens de discordância quanto a este 

acesso que variam entre os 10.5% (descrição 22) e os 48.0% (descrição 5), havendo uma progressão 

ascendente nesta discordância à medida que se vão conjugando as restantes variáveis de conflito, 

nomeadamente a ausência de tentativa de saída da situação, a presença de rendimentos económicos e 

de ameaças. Este é também o conjunto em que se registaram as taxas de indecisão mais elevadas, 

oscilando entre os 16.3% (descrição 22) e os 26.9% (descrição 2). 

Salientam-se, ainda assim, as percentagens significativas de participantes que, com a exceção 

da descrição 5, consideraram que as mulheres retratadas nas histórias deveriam ser apoiadas mesmo 

quando deram o seu consentimento para a integração na atividade prostitutiva e independentemente 

de terem auferido dinheiro pela prestação de serviços sexuais (entre 43.2% e 73.3%). Efetivamente, a 

diferença de percentagens de concordância face ao acesso a serviços de apoio verificada entre as 

descrições 2 e 5 é de 16.1%, sendo a maior registada no conjunto de todas as descrições. 

No âmbito deste conjunto de descrições é, ainda, possível verificar que a variável que mais 

discrimina os posicionamentos dos participantes no sentido de uma postura mais favorável ao acesso 

das vítimas a serviços de apoio é a presença de tentativa de saída da situação de exploração, com 

percentagens de resposta que variam entre os 63.6% (descrição 63.6%) e os 73.3% (descrição 22), 

dado que as quatro descrições que incluem esta variável se posicionam no topo dentro do grupo. 

No que diz respeito aos restantes conjuntos de descrições, verificam-se várias alterações na 

hierarquização resultante das respostas à questão anterior, uma vez que, nas oito posições cimeiras 

constam, agora, apenas cinco das descrições que intersetam as variáveis prostituição involuntária e a 

emigração involuntária. Este conjunto apresenta percentagens de concordância face a um processo de 

apoio que variam entre os 84.8% (descrição 7) e os 96.7% (descrição 23). 

Apesar de as descrições destes dois grupos surgirem mais intercaladas, tornando as diferenças 

verificadas nas respostas à questão A mais esbatidas, é possível, no entanto, perceber que, nesta, 

depois das variáveis prostituição e emigração voluntárias, é a presença de tentativa de saída que mais 

discrimina os posicionamentos dos participantes, com percentagens de concordância face ao acesso 

das vítimas a serviços de apoio que oscilam entre os 93.1% (descrição 15) e os 96.7% (descrição 23). 
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Ainda na questão B, e para as descrições em que os participantes concordassem com o acesso 

a serviços de apoio por parte das vítimas, foi solicitado que indicassem, de uma lista fornecida, qual(is) 

o(s) tipo(s) de apoio que consideravam mais adequado(s) para cada situação, resultados estes que se 

representam nas Tabelas 20 e 21. 

 

Tabela 20. Percentagens de resposta dos participantes em relação aos diferentes tipos de apoio em função da 

presença ou ausência de situação de tráfico, por ordem decrescente36 

 

Tipologia de 
apoio 

Presença de Tráfico (%) Ausência de Tráfico (%) Total (%) 

Mínima  Máxima  Média  Mínima  Máxima  Média  Média  

Jurídico-Legal 13.0 89.4 66.7 1.3 52.1 18.2 42.5 

Psicológico 13.7 77.6 58.0 0.5 50.0 15.4 36.7 

Médico 10.7 66.4 45.7 0.5 43.7 12.1 28.9 

Social 5.6 46.9 33.5 0.2 19.8 6.9 20.2 

Laboral 7.4 44.5 30.3 0.3 22.4 7.6 19.0 

Económico 3.7 37.7 21.7 0.1 14.8 4.4 13.0 

 

De acordo com os resultados, e independentemente de os participantes terem considerado que 

as descrições retratavam situações de tráfico, a hierarquização dos tipos de apoio é exatamente a 

mesma. Assim, e em primeiro lugar, os participantes mostram-se sobretudo de acordo com o acesso 

das vítimas a serviços de apoio jurídico-legal.  

 

Tabela 21. Frequências e percentagens médias de resposta dos participantes no cruzamento das variáveis 

presença de ameaças versus presença de violência física com a presença de apoio psicológico e médico e da 

presença versus ausência de rendimentos económicos com a presença de apoio laboral e económico37 

 

Tipologia de 
apoio 

Presença de 
Ameaças 

Presença de 
Violência Física 

Presença de 
Rendimentos 
Económicos 

Ausência de 
Rendimentos 
Económicos 

nMédio (%) nMédio (%) nMédio (%) nMédio (%) 

Psicológico 480.3 (60.3) 505.7 (58.2) ----- ----- 

Médico 351.2 (42.5) 425.9 (48.9) ----- ----- 

Laboral ----- ----- 234.4 (28.3) 281.8 (32.3) 

Económico ----- ----- 138.7 (16.2) 237.3 (27.1) 

                                                        
36 Os valores estão calculados com base no número total de participantes que manifestou concordância quanto ao acesso das vítimas a serviços de apoio, 

sendo este um número variável ao longo das descrições, e não com base no número total de participantes no estudo (n = 994). 
37 Os valores estão calculados com base no número total de participantes que manifestou concordância quanto ao acesso das vítimas a serviços de apoio. 
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Quanto ao apoio psicológico e médico, que ocupam as posições seguintes na hierarquização, 

verifica-se, de acordo com os resultados da Tabela 21, que, em termos médios, os participantes não 

revelaram uma variação significativa nos níveis de concordância face ao acesso a este tipo de apoios 

em função da existência de uma situação de ameaças ou de violência física nas descrições, apesar de 

esta última presença ter algum efeito sobretudo ao nível do apoio médico. Destaca-se, ainda assim, a 

percentagem média relativamente baixa (48.9%) de participantes que, perante descrições que incluíam 

a variável violência física, se mostraram favoráveis ao acesso ao apoio médico.  

Situação semelhante sucedeu com a indicação da necessidade de apoio laboral e económico na 

interseção com a variável presença versus ausência de rendimentos económicos, na medida em que 

as percentagens de sujeitos favoráveis ao acesso a este tipo de apoios são bastante reduzidas, apesar 

de registarem um ligeiro aumento quando os rendimentos económicos estão ausentes das descrições. 

 

3.2.3. Perceções face à gravidade do tráfico 

Quanto à questão C, em que os participantes foram solicitados a posicionar-se face ao grau de 

gravidade que atribuíam aos diferentes cenários apresentados nas descrições, mais uma vez, os 

resultados, que se apresentam na Tabela 22, traduzem uma hierarquização congruente com as que 

foram obtidas nas questões A e B, com os mesmos grupos de descrições a ocuparem o topo e a base 

da tabela.  

 

Tabela 22. Frequências e percentagens de respostas relativamente à gravidade atribuída em relação a cada 

descrição apresentada, por ordem decrescente (continua) 

 

Descrições Prosti- 
tuição 
Volun- 
tária 

Emi- 
gração 
Volun- 
tária 

Rendi- 
mentos 
Econó- 
micos 

Tenta- 
tiva de 
Saída 

Ameaças versus 
Violência Física 

De muito a 
extremamente 
grave 

De nada a 
pouco grave 

Nem muito nem 
pouco grave 

n (%) n (%) n (%) 

23 – Heidi Não Não Não Sim Violência Física 942 (94.7) 14 (1.4) 38 (3.8) 

24 – Grace Não Sim Não Sim Violência Física 940 (94.5) 14 (1.4) 40 (4.0) 

1 – Sarah Não Não Não Não Violência Física 925 (93.1) 12 (1.2) 57 (5.7) 

9 – Chyntia Não Não Sim Sim Ameaças 904 (91.0) 27 (2.7) 63 (6.3) 

20 – Emily Não Não Não Sim Ameaças 904 (91.0) 24 (2.4) 66 (6.6) 

3 – Helen Não Não Sim Sim Violência Física 896 (90.1) 13 (1.3) 85 (8.6) 

21 – Fiona Não Sim Não Sim Ameaças 890 (89.6) 24 (2.4) 80 (8.0) 

15 – Louise Não Sim Sim Sim Violência Física 887 (89.3) 24 (2.4) 83 (8.4) 

14 – Edna Não Sim Não Não Violência Física 870 (87.6) 41 (4.1) 83 (8.4) 
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Tabela 22. Frequências e percentagens de respostas relativamente à gravidade atribuída em relação a cada 

descrição apresentada, por ordem decrescente (continuação) 

 

Descrições Prosti- 
tuição 
Volun- 
tária 

Emi- 
gração 
Volun- 
tária 

Rendi- 
mentos 
Econó- 
micos 

Tenta- 
tiva de 
Saída 

Ameaças versus 
Violência Física 

De muito a 
extremamente 
grave 

De nada a 
pouco grave 

Nem muito nem 
pouco grave 

n (%) n (%) n (%) 

18 – Jeannie Não Não Não Não Ameaças 837 (84.2) 35 (3.5) 122 (12.3) 

12 – Vicky Não Sim Não Não Ameaças 832 (83.7) 44 (4.4) 118 (11.9) 

16 – Sophia Não Não Sim Não Violência Física 821 (82.6) 40 (4.0) 133 (13.4) 

7 – Karina Não Não Sim Não Ameaças 748 (75.3) 61 (6.1) 185 (18.6) 

6 – Anna Não Sim Sim Não Violência Física 738 (74.2) 76 (7.6) 180 (18.1) 

8 – Michelle Não Sim Sim Não Ameaças 719 (72.4) 77 (7.7) 198 (19.9) 

4 – Elisabeth Não Sim Sim Sim Ameaças 679 (68.3) 90 (9.1) 225 (22.6) 

22 – Valerie Sim Sim Não Sim Violência Física 646 (65.0) 104 (10.5) 244 (24.5) 

19 – Susannah Sim Sim Não Sim Ameaças 569 (57.3) 122 (12.3) 303 (30.5) 

17 – Mary Sim Sim Não Não Violência Física 515 (51.8) 153 (15.4) 326 (32.8) 

11 – Lilian Sim Sim Sim Sim Violência Física 515 (51.8) 147 (14.8) 332 (33.4) 

13 – Janice Sim Sim Sim Sim Ameaças 407 (40.9) 169 (17.0) 418 (42.1) 

10 – Julie Sim Sim Não Não Ameaças 396 (39.8) 231 (23.2) 367 (36.9) 

2 – Margaret Sim Sim Sim Não Violência Física 335 (33.7) 214 (21.5) 445 (44.8) 

5 – Karia Sim Sim Sim Não Ameaças 120 (12.1) 474 (47.7) 400 (40.2) 

 

Verificou-se, portanto, que o conjunto de descrições em que os processos de emigração e de 

envolvimento na prostituição tinham sido voluntários foi, tal como sucedeu nas questões anteriores, 

aquele em que as percentagens relativas à perceção de gravidade foram mais baixas, com valores que 

variavam entre os 10.5% (descrição 22) e os 47.7% (descrição 5). Pelo contrário, as descrições que 

conjugavam a presença de um processo de emigração e envolvimento na prostituição involuntários e 

aquelas em que, tendo a emigração ocorrido voluntariamente, conjugam a presença de violência física, 

a tentativa de saída da situação de exploração e a ausência de rendimentos económicos, registaram 

níveis de perceção de gravidade mais elevados, com percentagens entre os 75.3% (descrição 7) e os 

94.7% (descrição 23). 

A questão C fica, no entanto, marcada por níveis superiores de indecisão manifestados por parte 

dos participantes, variando entre os 3.8% (descrição 23) e os 44.8% (descrição 2). Aliás, à semelhança 

do ocorrido na questão B, os níveis de indecisão revelam uma tendência de aumento progressivo à 

medida que os participantes vão deixando de percecionar as descrições como sendo representativas de 
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situações de tráfico, ou seja, os participantes pareceram revelar uma perceção mais assertiva face à 

gravidade quando se tratava de uma situação que conceptualizavam como tráfico do que face à 

gravidade da situação quando esta não foi claramente conceptualizada como tal. A título de exemplo, 

retoma-se a descrição 5, em que, apesar de 47.7% dos participantes a terem percecionado como uma 

situação com gravidade nula ou reduzida, uma percentagem muito semelhante (40.2%) também 

demonstrou dificuldade em posicionar-se face a esta questão em particular. 

 

4. Discussão e conclusões 

A análise do conhecimento e das perceções públicas sobre o tráfico de seres humanos tem sido 

um domínio parcamente explorado nas ciências sociais e humanas; em Portugal esta situação não é 

exceção, dado que estes estudos são praticamente inexistentes. Paralelamente, é frequente assumir-se 

a existência e aceitação por parte das populações de mitos sobre o tráfico, embora, até à data, apenas 

alguns autores internacionais tivessem conduzido investigação empírica no sentido de avaliar a sua real 

presença e o seu papel na construção das representações cognitivas, emocionais e sociais sobre este 

crime em particular. De resto, os problemas de compreensão acerca do fenómeno são, para autores 

como Meigs (2005) e Sipaviciene (2002), frequentemente alimentados por uma cobertura mediática 

de cariz sensacionalista. Ora, considerando que a familiaridade da generalidade da população com o 

tráfico de pessoas é largamente influenciada pelos meios de comunicação social, e não pelo contacto 

direto com esta realidade, tal abordagem parece apenas reforçar ideias preconcebidas sobre as vítimas 

e sobre aqueles que poderão estar em maior risco face ao tráfico.  

Tendo em conta os objetivos essencialmente exploratórios deste estudo e as questões que o 

orientaram, os resultados relativos à primeira parte permitem analisar alguns indicadores de resposta. 

Desta forma, quanto à primeira questão formulada, os resultados descritivos permitem concluir que o 

nível de conhecimento sobre o tráfico de seres humanos nos grupos considerados no presente estudo 

é relativamente baixo, à semelhança de resultados obtidos noutros estudos (GfK Ukraine, 2006; Meigs, 

2005; Prism Research, 2007). De resto, esta conclusão é ser suportada pelos níveis relativamente 

elevados de respostas que indicam indecisão em algumas das afirmações. Paralelamente, aquelas em 

que o posicionamento dos participantes é inverso ou surge de forma mais esbatida pelas categorias de 

resposta, e que, portanto, em conjunto com o grupo anteriormente referido, indicarão os domínios em 

que os participantes revelam maior desconhecimento face ao tráfico, relacionam-se com a origem das 

vítimas e o seu estatuto legal, assim como alguns elementos das dinâmicas inerentes ao processo do 

tráfico, aos seus fatores subjacentes e às formas de controlo perpetradas pelos traficantes.  



Parte II – Capítulo VII: Estudo 2 – Conhecimento e perceções sociais sobre o tráfico e a exploração sexual de mulheres 

 162 

Efetivamente, as respostas dadas às duas questões relacionadas com o estatuto migratório das 

vítimas traduzem alguma falta de conhecimento, dado que a maioria considerou que o tráfico implica 

sempre a deslocação das pessoas para fora do país de origem, isto é, um processo de mobilidade 

transnacional, sendo que apenas cerca de metade da amostra reconheceu que as vítimas de tráfico 

não são, necessariamente, imigrantes em situação irregular. Estes dados sugerem, assim, uma relação 

estreita, mas também alguma confusão, entre o tráfico de pessoas, a imigração ilegal e o crime de 

auxílio à imigração ilegal, tal como constatado noutros estudos internacionais anteriores (e.g., GfK 

Ukraine, 2006; Lăzăroiu & Alexandru, 2003; Meigs, 2005; Prism Research, 2007).  

Esta interpretação tem sido, aliás, considerada como um dos aspetos que está na base de uma 

visão discriminatória em relação aos outros (O'Neill et al., 2008), traduzindo associações de culpa face 

àqueles que vêm de fora e fomentando perceções de que estes representarão uma ameaça à nossa 

segurança e estilo de vida. Do mesmo modo, alguns autores (e.g., Berman, 2003; Kempadoo, 2005; 

Nieuwenhuys & Pécoud, 2007; Shangera, 2005; Weitzer, 2007) salientaram que estes preconceitos 

têm-se intensificado nas sociedades globalizadas e mediatizadas, alimentando cenários de pânico 

moral, situações que, com frequência, encorajam discriminações particularmente nocivas em relação a 

determinados grupos sociais, tais como as mulheres envolvidas no mercado sexual e os imigrantes. 

Paradoxalmente, a implementação de políticas migratórias restritivas tem contribuído justamente para 

fomentar este crime (Feingold, 2005), ao “forçar” as pessoas que, em situações de maior desespero, 

acabam por recorrer a agentes ou a redes de tráfico para conseguir emigrar.  

Cerca de ⅓ dos participantes também considerou as dificuldades económicas das vítimas como 

um fator subjacente a este tipo de vitimação, suportando a ideia da pobreza como sua principal causa. 

Ora, sendo este um fenómeno multicausal, não é possível reduzir a sua explicação a um único fator; no 

entanto, a ideia de que as condições socioeconómicas desfavoráveis constituem um fator de repulsão 

central para as vítimas prevalece e encontra sustentação em diversos estudos efetuados neste domínio, 

sendo também um indicador relevado por grande parte das amostras incluídas noutros estudos sobre 

as perceções sociais face ao tráfico (e.g., Denisova, 2004; GfK Ukraine, 2006; Lăzăroiu & Alexandru, 

2003; Meigs, 2005; Prism Research, 2007).  

Por outro lado, é possível constatar que os domínios em que os participantes revelaram maior 

conhecimento se referem ao enquadramento histórico do tráfico e à sua espacialização, bem como à 

sua dimensão, finalidades, perfil das vítimas e enquadramento legal no país, não deixando, no entanto, 

de ser importante sublinhar que cerca de ¼ dos inquiridos não estavam devidamente familiarizados 

com a criminalização do tráfico em Portugal, o que poderá indicar alguma falta de informação sobre o 
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fenómeno no que concerne à realidade do país. Esta situação, tal como o facto de ⅓ de todos os 

participantes terem considerado o tráfico como um fenómeno recente (e não com profundas raízes 

históricas), será, todavia, compreensível, na medida em que este assunto apenas começou a ser alvo 

de atenção pública e de uma intervenção mais sistemática no país há menos de uma década. 

A maioria dos participantes reconheceu o tráfico como um fenómeno com elevada incidência e 

geograficamente disperso, contrariando a ideia de que este afeta exclusivamente alguns países menos 

desenvolvidos (apesar de 10.0% da amostra ter respondido no sentido oposto). Reconheceu-o, ainda, 

como um crime sensível às variáveis da idade e género, dado que a maioria da amostra considerou 

que este é um problema com múltiplas finalidades e que afeta particularmente as crianças e as 

mulheres, sendo que estas últimas seriam essencialmente exploradas com fins sexuais. Ora, embora 

esta opinião reflita as tendências das estatísticas oficiais dos últimos anos relativas à vulnerabilidade e 

às taxas de vitimação efetivamente registadas38, ainda se colocam, tal como abordado no primeiro 

capítulo da presente tese, muitas dúvidas no que diz respeito à fiabilidade e consistência desses dados, 

atendendo à frequente falta de transparência metodológica das análises, à diferença das definições e 

dos indicadores utilizados, além da natureza oculta do fenómeno (que dificulta o acesso às vítimas), da 

sobreposição de dados entre este e outros crimes conexos e da extrapolação de estimativas a partir de 

amostras não representativas (Schauer & Wheaton, 2006; UNODC, 2008a); aliás, Feingold (2005) 

defendeu que, em termos globais, o tráfico laboral será, provavelmente, mais frequente do que o sexual 

pelo simples facto de que o mercado do trabalho é exponencialmente maior do que o do sexo39.  

Por fim, a larga maioria dos participantes considerou o tráfico de seres humanos como um 

crime essencialmente perpetrado pessoas organizadas em redes criminosas, apesar de não haver 

sustentação científica para este dado, e que envolve níveis elevados de violência física para com as 

suas vítimas, tendo esta sido considerada uma estratégia de coerção implícita ou inevitável nestes 

casos por metade da amostra. Esta perceção traduz, à semelhança da conceção do tráfico como um 

fenómeno que visa especialmente imigrantes em situação irregular, uma representação estereotipada 

do crime, fruto, em grande parte, da sua mediatização. Veicula-se, assim, a ideia do tráfico de pessoas 

enquanto crime extremamente organizado e cometido por grupos mafiosos violentos. Porém, as redes 

de tráfico têm sido caracterizadas por alguns autores (e.g., Lăzăroiu & Alexandru, 2003; Van Impe, 

2000) enquanto organismos que se têm vindo progressivamente a flexibilizar/adaptar a circunstâncias 

em permanente mudança, designadamente no que diz respeito à sua capacidade para contornar as 

                                                        
38 Embora, no caso de Portugal, e tal como apresentado num capítulo anterior desta tese, este perfil tenha registado, nos últimos anos, alguns indicadores 

de mudança, nomeadamente pela maior presença de situações de tráfico de homens para fins de exploração laboral. 
39 De acordo com Feingold (2005), em todo o Mundo, as vítimas de exploração sexual serão menos de metade de todas as vítimas de tráfico.  
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medidas implementadas pelas autoridades policiais. Efetivamente, apesar de o tráfico se constituir 

como um fenómeno complexo, em algumas regiões do Mundo, nomeadamente no Sudeste Asiático, 

este tem sido, paradoxalmente, caracterizado como um crime “desorganizado”, já que será sobretudo 

cometido por indivíduos ou pequenos grupos que se associam de forma mais ou menos aleatória 

(Feingold, 2005), sendo, portanto, excessivo considerá-lo como um crime intrinsecamente organizado. 

No que diz respeito à segunda questão da primeira parte do estudo, os resultados das análises 

estatísticas revelaram algumas associações significativas entre o conhecimento sobre o tráfico humano 

e variáveis sociodemográficas. Todavia, uma análise cruzada destes resultados permite concluir que, 

no caso desta amostra específica – mas à semelhança dos resultados obtidos noutros estudos (e.g., 

Anderson & O’Connell Davidson, 2003; Chab Dai Coalition, 2006; GfK Ukraine, 2006; Lăzăroiu & 

Alexandru, 2003; Meigs, 2005; Prism Research, 2007) –, as variáveis idade e nível educacional parecem 

desempenhar um papel de grande relevo no nível de conhecimento dos participantes sobre o tráfico. 

Deste modo, apesar de terem sido obtidos alguns resultados significativos na análise das variáveis sexo 

e nível socioeconómico, parece ser razoável hipotetizar que o maior ou menor nível de conhecimento 

demonstrado pelos participantes não estará necessariamente tão associado a estes fatores mas antes 

ao facto de, geralmente, as pessoas mais velhas terem níveis habilitacionais inferiores. Esta situação 

parece particularmente evidente na amostra deste estudo, dado que os estudantes universitários eram, 

em média, mais jovens e tinham um nível de educação formal mais elevado do que os formandos de 

cursos profissionais40. Assim, e tal como sustentado por Lăzăroiu e Alexandru (2003), um nível 

educacional elevado constitui um fator protetor extremamente importante contra o tráfico, na medida 

em que a escolarização, enquanto processo básico de socialização, não só modela os saberes e as 

competências profissionais necessárias para o mercado de trabalho formal, como também contribui 

para a integração social e para a formação de afiliações de grupo, melhorando, ainda, a capacidade 

para identificar e descodificar diferentes riscos ambientais, bem como para utilizar os canais formais 

de suporte (e.g., instituições) em caso de necessidade. 

Os resultados obtidos na segunda parte do questionário permitem concluir que, do conjunto das 

variáveis manipuladas neste estudo, aquela que parecer assumir um peso mais significativo na decisão 

de determinado cenário configurar ou não uma situação de tráfico para fins de exploração sexual é a 

que se relaciona com a presença ou ausência de uma situação em que o envolvimento na atividade 

prostitutiva foi voluntário, independentemente dos cenários em que este se verifica; aliás, o domínio 

desta perceção parece tornar a voluntariedade no mercado sexual e o tráfico de pessoas como duas 

                                                        
40 Nesta amostra em particular a diferença média de escolaridade entre os dois grupos era de 4.4 anos. 
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categorias mutuamente exclusivas. Deste modo, a presença de situações de violência física perpetrada 

contra as vítimas ou a ausência de rendimentos económicos auferidos por estas acabam por se 

subalternizar nesta conceptualização, quer em termos do seu enquadramento enquanto crime, quer ao 

nível da gravidade percebida da situação e da necessidade de mobilizar uma intervenção de suporte às 

vítimas, o que sugere uma postura de menor empatia dos inquiridos face à presença desta condição. 

Tal resultado remete para a questão da dificuldade na distinção entre os fenómenos do tráfico e 

da prostituição, bem como para a subsistência de estereótipos e preconceitos associados ao trabalho 

sexual, sendo manifesta a perceção de desvalorização social e moral das mulheres que circulam neste 

mercado, e para a naturalização da violência neste contexto (Neves, 2011), com reflexos evidentes em 

termos do discurso social sobre o tráfico de mulheres para fins sexuais. Este posicionamento permite, 

assim, explicar a dificuldade, amplamente veiculada na literatura sobre este fenómeno (e.g. Doezema, 

1998; Gallagher & Holmes, 2008; Santos et al., 2008), em considerar que uma pessoa que prestou o 

seu consentimento inicial para a integração no mercado sexual possa ser, depois, considerada como 

vítima de tráfico, ainda que seja sujeita a atos de violência e a exploração, fatores que, aliás, neste 

estudo, foram relativamente desvalorizados. Tal posicionamento é, do ponto de vista teórico e jurídico, 

e no caso de Portugal, infundado, atendendo à determinação legal que estipula que o consentimento 

da vítima é irrelevante para a verificação do crime. Aliás, esta é, com frequência, a realidade no tráfico 

para fins sexuais (Doezema, 1999; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Santos et al., 2008), em que as 

mulheres inicialmente consentem o trabalho sexual mas não sob as condições de escravidão a que 

depois são sujeitas.  

Conclui-se, portanto, que a mera manifestação do tráfico no contexto da prostituição quando 

esta resultou de um processo de consentimento prévio favoreceu uma posição menos empática por 

parte dos inquiridos, quer quanto à conceptualização da mulher como vítima de tráfico, quer quanto à 

gravidade da situação de exploração e à consequente necessidade de intervenção técnica, ainda que 

estivessem em questão cenários que envolviam danos na integridade física e privação económica. Este 

dado remete para a ideia de que, para poderem aceder a serviços de proteção e suporte, as mulheres 

terão que encaixar no estereótipo de “vítima perfeita”, que pressupõe uma postura de involuntariedade 

absoluta face ao envolvimento na atividade prostitutiva e de incontrolabilidade face às circunstâncias 

que a colocaram numa situação de exploração, também ela absoluta, de que será exemplo a descrição 

23 do questionário, em que a emigração resultou de um processo de logro, a integração na atividade 

prostitutiva foi involuntária e em que a vítima foi sujeita a situações de violência física, não auferiu 

quaisquer rendimentos económicos provenientes dos serviços sexuais executados e fez tentativas no 
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sentido de sair da situação de exploração em que se encontrava. Este último aspeto, aliás, não poderá 

ser linearmente associado a um maior ou menor grau de consentimento face à situação, já que, em 

muitas situações, empreender tentativas de fuga poderá acarretar consequências ameaçadoras ou 

penalizadoras para as vítimas. Assim, esta leitura dicotómica, que conceptualiza as vítimas, ora como 

seres providos de agência, ora como seres inábeis e acomodados à situação de exploração, sendo estas 

categorias entendidas como mutuamente exclusivas, terá que ser necessariamente problematizada.  

Por sua vez, as menores taxas de concordância face à configuração das descrições enquanto 

situações de tráfico verificadas quando contempladas as variáveis emigração voluntária e presença de 

rendimentos económicos remetem para a possibilidade de, quando estas condições se associam, as 

perceções dos participantes se basearem na associação de uma maior responsabilidade pela situação 

de tráfico face à escolha de ingresso num processo migratório e na conceptualização da retribuição 

económica como sinónimo de liberdade de escolha ou aceitação da condição de exploração, aspetos 

que também deverão ser relativizados. Paralelamente, e apesar de revelar um potencial discriminativo 

da perceção dos participantes relativamente modesto, importa salientar o efeito da variável tentativa de 

saída da situação de exploração – enquanto elemento que traduzirá, à partida, menor conformidade 

com essa mesma situação –, uma vez que esta também parece desempenhar um papel com algum 

relevo na formulação da sua opinião face à presença ou ausência de tráfico.  

Salvaguardando-se algumas variações, os resultados não traduzem uma relação linear entre a 

necessidade de cada um dos tipos de apoio e a presença das variáveis relacionadas com a situação de 

violência a que as vítimas tinham sido expostas e o acesso aos proveitos económicos decorrentes da 

prática prostitucional. Como exemplo paradigmático, constata-se que a presença da variável violência 

física não justifica, por si só, uma maior afirmação quando ao facto de se estar perante uma situação 

de tráfico nem sequer a um aumento significativo da perceção de necessidade de apoio médico. Aliás, 

a prevalência de respostas relativas à concordância com o acesso a serviços de natureza jurídico-legal 

denuncia a conceptualização do tráfico como um problema que é reduzido e que terá que ser resolvido 

na esfera do Direito e não com uma violação grave dos direitos humanos e que, por esse motivo, 

requer uma intervenção multidimensional. 

Em suma, os resultados obtidos em termos das perceções dos participantes face aos serviços 

de apoio que deveriam ser disponibilizados ou mobilizados na intervenção com as vítimas revelam uma 

fraca perceção do tráfico enquanto fenómeno caracterizado por uma grande complexidade de efeitos, 

quer físicos, quer psicológicos e ao nível do funcionamento interpessoal ou social (Abas et al., 2009; 

Borland, 2006; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Miller et al., 2007; Themeli, 2011; Zimmerman et al., 
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2003, 2006, 2008). Assim, ao mesmo tempo que se reconhece a importância de uma intervenção em 

termos jurídico-legais e psicológicos, as taxas reveladas pelos participantes relativamente aos diferentes 

tipos de apoio denotam uma clara desvalorização das necessidades de intervenção em termos sociais, 

laborais e económicos. De facto, o acesso ao mercado formal do trabalho, enquanto fator que contribui 

fortemente para o sentimento de valorização pessoal e social e que possibilita o acesso a um conjunto 

de bens e serviços de grande relevância para a vida quotidiana, assume-se como um dos aspetos mais 

importantes na intervenção junto destas vítimas, particularmente quando estas provêm de contextos 

mais desfavorecidos. 

Um dos contributos mais relevantes deste estudo assenta no facto de possibilitar um insight, 

ainda que ténue, sobre o que alguns grupos da população sabem e desconhecem acerca do tráfico de 

pessoas, podendo servir de base para uma estratégia de informação e educação ao nível nacional no 

sentido de prevenir o problema, assim como um ponto de partida para outros estudos neste domínio. 

Do mesmo modo, fornece alguns indicadores acerca da forma como os participantes percecionam o 

fenómeno em termos do que ele define e da gravidade que comporta, bem como das exigências que 

coloca em termos dos serviços de apoio às vítimas.  

Neste sentido, para além da necessidade de aprofundar a investigação no país neste domínio, 

recomenda-se a conceção e implementação de projetos de prevenção à escala nacional que assentem, 

fundamentalmente, em duas áreas: informação e educação. Em concreto, sugere-se a implementação 

de campanhas de informação e sensibilização da população, com especial incidência em grupos 

considerados de maior vulnerabilidade, nomeadamente jovens, acerca de questões como a definição 

do fenómeno e a sua diferenciação face a outras realidades (e.g., prostituição), bem como acerca dos 

constrangimentos que moldam as decisões das vítimas e das implicações do crime para as vítimas e 

para as próprias sociedades, clarificando quais os serviços de apoio a que é possível recorrer em caso 

de vitimação ou de conhecimento de uma situação de vitimação por tráfico. A sensibilização deverá, 

todavia, ser alargada a questões mais abrangentes, designadamente associadas aos direitos humanos, 

no sentido de permitir veicular, por exemplo, a indicação de que, independentemente do contexto da 

exploração, da presença ou ausência de consentimento prévio em situações de tráfico sexual, da 

presença ou ausência de rendimentos económicos ou da presença ou ausência de danos físicos, este 

problema exige uma maior sensibilidade e responsividade de todos face às necessidades das vítimas. 

Tais campanhas deverão assentar numa conjugação de vários recursos educativos e mediáticos, 

dado que os media, enquanto veículos privilegiados de acesso à informação, particularmente em 

domínios sobre os quais a maioria da população não possui uma experiência direta (Kantola & Squires, 
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2004), constituem uma ferramenta fundamental neste domínio. No entanto, tal como relembrado por 

Sipaviciene (2002), a dramatização dos casos de tráfico pelos media deverá ser evitada, uma vez que 

essa situação poderá, por exemplo, condicionar a decisão de (potenciais) vítimas face à denúncia e à 

cooperação com o sistema de justiça. Por esta razão, os agentes mediáticos deverão também ser alvo 

de uma sensibilização específica, pelo que este também deverá ser um aspeto a ter em conta numa 

estratégia nacional de prevenção.  

Por fim, de acordo com alguns autores (e.g., Meigs, 2005; Sipaviciene, 2002), as campanhas de 

sensibilização e a informação veiculada pelos media parecem surtir efeitos particularmente positivos 

em grupos mais jovens. No entanto, atendendo aos resultados deste estudo, estas iniciativas deverão 

continuar, atendendo ao facto de ainda subsistirem áreas de conhecimento deficitárias, bem como ser 

expandidas aos grupos da população em idade adulta, particularmente àqueles que revelam níveis de 

instrução mais baixos, uma vez que estes dois fatores (idade e nível habilitacional) parecem assumir 

um papel importante na prevenção e desconstrução de estereótipos e mitos acerca do tráfico. Noutras 

palavras, os adultos deverão estar devidamente alertados para o problema, bem como conscientes da 

sua própria vulnerabilidade, nomeadamente no que concerne ao tráfico para fins de exploração laboral, 

dado que a mobilidade migratória tende a aumentar em períodos de maior instabilidade económica 

como os que se registam atualmente. A consideração destas recomendações irá, previsivelmente, ter 

um impacto positivo na prevenção de novos casos de tráfico e, paralelamente, contribuir para aliviar 

alguma da “ansiedade” que se regista nos dias que correm face à presença do problema em território 

nacional. 

Dada a natureza iminentemente exploratória deste estudo, torna-se importante, por fim, salientar 

algumas limitações do mesmo. Assim, além das limitações associadas à utilização de questionários de 

auto-resposta para a recolha de dados, nomeadamente no que concerne à sua permeabilidade aos 

efeitos da desejabilidade social, Krippendorff (2005) salientou também que é frequente as pessoas 

responderem a questões em relação às quais não possuem informação, de resto, como foi evidente 

aquando do posicionamento dos participantes face à afirmação 11 da primeira parte do questionário, 

sem sustentação científica. Deste modo, apesar de o instrumento contemplar opções de resposta que 

permitiam representar posicionamentos de indecisão, será sempre possível questionar se as respostas 

fornecidas representam efetivamente o conhecimento e a real perceção dos inquiridos sobre o tráfico.  

Outra limitação prende-se com o facto de, apesar de a amostra ter uma dimensão considerável, 

esta ser local e de conveniência, facto que, só por si, constitui um constrangimento sério à elaboração 

de generalizações estatísticas baseadas nos resultados, diminuindo, em consequência, o seu impacto. 
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Por último, e atendendo também às restrições associadas à própria natureza quantitativa do 

estudo, será de particular utilidade desenvolver, no futuro, estudos quantitativos com amostras 

representativas da população, bem como estudos qualitativos, baseados, por exemplo, em entrevistas 

ou focus groups, de modo a permitir uma melhor compreensão sobre os processos cognitivos, sociais 

e emocionais subjacentes ao conhecimento, opiniões e perceções das pessoas acerca do fenómeno. 

As variáveis culturais também deverão ser tidas em consideração nestas análises, uma vez que, 

segundo alguns autores (e.g., Bruckert & Parent, 2004; Meigs, 2005; Salt, 2000), estas parecem 

assumir um peso significativo na construção das perceções e atitudes face ao tráfico.  
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Capítulo VIII: Estudo 3 

Perceções dos atores institucionais sobre o tráfico de seres humanos 

 

 

1. Objetivos e questões de investigação 

Apesar dos progressos registados na última década em Portugal face à problemática do tráfico 

de seres humanos, que se consubstanciaram numa maior atenção política e da sociedade em relação 

ao fenómeno, no reforço da sua investigação e monitorização e, ainda, no fortalecimento dos serviços 

de apoio às vítimas, a realidade nacional continua a ser pautada por um grande desconhecimento em 

relação ao crime e às formas que a intervenção assume.  

Neste sentido, pretendeu-se, com o presente estudo, aferir as perceções de um conjunto de 

atores institucionais com experiência de intervenção nesta problemática, na qualidade de informantes-

chave, designadamente no que concerne aos seus principais agentes e dinâmicas, enquadrando esses 

contributos no contexto do conhecimento produzido sobre o tráfico em Portugal. Procurou-se também 

explorar a experiência de trabalho técnico desenvolvido no país ao nível da investigação policial e da 

proteção e assistência às vítimas, aferindo boas práticas e desafios que se colocam ao trabalho neste 

domínio e formulando, a partir dessa análise, algumas recomendações de ação.  

Visou-se, portanto, uma compreensão mais abrangente do fenómeno na sua generalidade, bem 

como, de modo mais particular, das configurações que ele assume em território nacional. 

 

2. Método 

2.1. Participantes 

O design da investigação baseou-se no pressuposto de que, tal como defendem Scott e Harper 

(2006), “professionals make practice” (p. 314), isto é, de que a sua perceção comporta um potencial 

significativo de influência dos órgãos decisores e de que a consideração das suas opiniões os torna 

mais recetivos à valorização das conclusões e recomendações da própria investigação científica. 

Deste modo, a amostra foi constituída por 17 profissionais, quatro dos quais do sexo masculino, 

integrados em nove entidades distintas que, embora não exclusivamente, desenvolviam trabalho junto 

de vítimas de tráfico de seres humanos41.  

                                                        
41 No total foram contactadas 41 entidades cujo âmbito de atuação incluía o apoio a vítimas de violência, de acordo com o “Guia de recursos na área da 

violência doméstica” da Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica (2006), o atendimento à população imigrante, OPCs, instituições com ação na 
área da prostituição e entidades que, em termos nacionais, eram reconhecidamente atuantes na área do tráfico. Foram obtidas respostas de 32 entidades, 
sendo que, destas, apenas nove indicaram a existência de profissionais nas suas equipas que teriam tido contacto direto com vítimas de tráfico. Apesar de 
não se ter pretendido abranger uma amostra representativa dos serviços do país, o número de entidades afigura-se razoável face ao panorama nacional. 
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Oito dos participantes pertenciam a ONGs, três a OPCs, cinco faziam parte de OGs e o último 

trabalhava numa OIG (cf. Anexo D). Todos os participantes possuíam habilitações literárias de nível 

superior e vários assumiam, à data das entrevistas, cargos diretivos ou de coordenação dos respetivos 

serviços. O tempo de experiência de contacto com situações de tráfico era significativamente distinto, 

oscilando entre alguns meses até percursos profissionais de cerca de 20 anos. No entanto, um dos 

obstáculos do estudo consistiu precisamente no reduzido número de casos de tráfico confirmados com 

os quais os profissionais tinham tido contacto42. No entanto, as mesmas observações foram sendo 

verbalizadas, sendo este facto indicativo da saturação dos dados, pelo que, em vários dos tópicos de 

análise, seria improvável obter novos dados com relevância para o estudo se a amostra fosse alargada 

a um maior número de participantes.  

 

2.2. Instrumento e procedimentos de recolha de dados 

Atendendo à natureza essencialmente exploratória do estudo, o instrumento de recolha de dados 

selecionado foi a entrevista qualitativa semi-estruturada, pelas suas características de não diretividade, 

profundidade e flexibilidade (Fontana & Frey, 2005). Para o efeito, foi previamente construído um guião 

(cf. Anexo E) com um conjunto de tópicos de discussão sobre o tema, nomeadamente: perceções 

sobre o tráfico, os seus agentes centrais (vítimas, traficantes e clientes) e as dinâmicas do crime; 

caracterização das equipas, das modalidades de ação e explanação de procedimentos de trabalho; 

perceções sobre a atuação do sistema de justiça; perceções sobre as condições, potencialidades e 

obstáculos ao trabalho desenvolvido, quer ao nível da investigação policial/criminal, quer da proteção, 

assistência e suporte às vítimas. 

As entrevistas foram realizadas entre o mês de janeiro de 2009 e abril de 2012 e conduzidas 

presencialmente nas instalações das entidades participantes, tendo todos os entrevistados procedido à 

assinatura prévia de um termo de consentimento informado. Cinco técnicos foram entrevistados em 

conjunto (por motivos de rentabilização de tempo e recursos) e os restantes foram-no individualmente. 

A duração de cada entrevista foi, em média, de uma hora e vinte minutos. 

 

2.3. Tratamento, análise e validação dos dados 

Todas as entrevistas, à exceção de uma em que não houve autorização do participante, foram 

gravadas em áudio e, posteriormente, integralmente transcritas e analisadas em termos do conteúdo. 

                                                        
42 Os participantes abordaram, na sua totalidade, 22 casos com os quais tiveram contacto direto, a maioria dos quais envolvia mulheres estrangeiras 

traficadas para fins de exploração sexual. Salienta-se, no entanto, que a contabilização destes casos poderá incluir duplicações, isto é, não foi realizado 
qualquer controlo sobre a possibilidade de um mesmo caso ter sido acompanhado por mais do que um dos profissionais que participaram no estudo.  
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No caso da entrevista que não foi gravada em áudio, foi feito o registo escrito da mesma durante o seu 

desenvolvimento, tendo sido, depois, também analisada em termos do seu conteúdo. Dada a extensão 

do material obtido, a unidade de análise selecionada foi o parágrafo.  

A sistematização e codificação das respostas foi efetuada com recurso ao programa informático 

QSR NVivo, Versão 7.0 (QSR International Pty. Ltd., 2007).  

Considerando a incipiência de dados sobre o tema em estudo e que o significado não é inerente 

à realidade externa mas construído pelos indivíduos, tornou-se relevante adotar, na análise dos dados, 

uma “lógica exploratória, como meio de descoberta e de construção de um esquema teórico de 

inteligibilidade, e não tanto numa óptica de verificação” (Maroy, 1995, citado em Machado, 2004a, p. 

179), procurando desenvolver novos entendimentos sobre a problemática. Assim, tendo em conta a 

natureza descritiva e interpretativa do estudo, foram adotados dois procedimentos de validação para 

assegurar uma maior credibilidade dos resultados: a triangulação da teoria (Denzin, 1984), em que os 

dados são abordados a partir de diferentes hipóteses e abordagens teóricas; e a descrição densa 

(Alves-Mazzotti, 2006; Vidich & Lyman, 1994) dos temas, experiências e significados, com ilustrações 

textuais das categorias identificadas. 

 

3. Resultados 

3.1. Perceções sobre o entendimento do fenómeno e a experiência de vitimação 

Uma compreensão aprofundada do tráfico de seres humanos implica, desde logo, um relativo 

grau de consenso quanto ao próprio conceito. Todavia, este tem sido um domínio marcado por uma 

forte discussão, quer ao nível académico, das estruturas políticas e jurisdicionais, quer mesmo ao nível 

das próprias organizações da sociedade civil, com destaque para aquelas que adotam uma posição de 

maior ativismo social nos domínios da igualdade de género, da prostituição, dos direitos dos migrantes 

e dos direitos humanos em geral. 

Esta foi, portanto, uma dissonância que rapidamente se tornou percetível neste estudo, uma vez 

que, apesar da maior especificação do crime, fruto da última revisão ao Código Penal, os participantes 

apontaram limitações ao conceito jurídico estabelecido e dificuldades na delimitação de fronteiras entre 

este e outros fenómenos e ilícitos, tais como a prostituição, o lenocínio e o auxílio à imigração ilegal, 

situação que acaba por traduzir e produzir alguma (con)fusão entre os mesmos. Nesta linha, a própria 

perceção sobre a dimensão do crime diferia consoante os participantes concebiam os conceitos de 

“tráfico” e de “vítima de tráfico” de uma forma mais abrangente ou mais restrita: 
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Acho que o conceito de vítima é restrito, devia ser muito mais abrangente e, portanto, nós consideramos 

vítima porque não tem documentos, porque esteve prisioneira numa rede, retiravam-lhe o dinheiro… os 

indicadores todos que a gente sabe que uma mulher é vítima, estão todos presentes. Portanto, a rapariga 

é vítima, foi vítima, veio completamente enganada, foi vítima; está, vamos pôr por hipótese, na rua, tem 

realmente um telemóvel mas não consegue pedir ajuda a ninguém, mas o certo é que está condicionada, 

está profundamente condicionada. (E5, ONG) 

 

Na maior parte dos casos, em Portugal, nós o que temos não é tráfico de pessoas. À luz do Código Penal, 

tráfico de pessoas exige o cumprimento de determinados requisitos que delimitam num número mais 

restrito o número de casos em Portugal, o número de inquéritos, não é? Porque aí é preciso haver logro 

da vítima, é preciso haver coação da vítima, ou seja, a vítima ser surpreendida no país para onde é 

enviada – no país de acolhimento, no nosso caso – com uma tarefa que não sabia que vinha 

desempenhar. (…) Portanto, há casos de tráfico de pessoas na aceção do nosso Código Penal mas a 

esmagadora maioria não configura tráfico de pessoas, configura é auxílio à imigração ilegal. E depois, o 

auxílio à imigração ilegal, a angariação de mão de obra ilegal e o tráfico de pessoas, nós englobamos 

tudo isto numa designação genérica que é o tráfico de seres humanos, não é? (E15, OPC, nossa ênfase) 

 

Esta dificuldade conceptual foi parcialmente justificada pela presença, na redação da lei, do 

termo “especial vulnerabilidade”, considerado por muitos participantes como impreciso. Do mesmo 

modo, e no que respeita especificamente ao tráfico para fins de exploração sexual, no cerne desta 

discussão está precisamente a questão do “consentimento” inicial para a prática prostitutiva como 

elemento desestabilizador nesta categorização, ainda que a legislação o estabeleça como irrelevante 

para a qualificação do crime. Assim, o facto de muitas mulheres prestarem o seu consentimento inicial 

para trabalhar no mercado sexual e/ou de não serem objetivamente privadas da sua liberdade de 

movimentos – situações contrárias ao estereótipo do tráfico – embargam, muitas vezes, a possibilidade 

de obterem o estatuto de vítima:  

Tem que haver ali um ascendente, a vulnerabilidade tem que ser mais bem demonstrada, não basta só o 

facto de ter nascido num país pobre e não ter emprego, quer dizer... A minha questão é na perspetiva da 

vítima: é que, para haver tráfico de pessoas, a figura da vítima é central e tem que reunir uma série de 

características, de vulnerabilidade ou de dependência do seu angariador, de submissão a uma atividade 

que não quer suportar, e que, na maior parte dos casos, não se verifica. (E15, OPC, nossa ênfase) 

 

Porém, como outros participantes salientaram, é fundamental aferir as reais condições materiais 

e psicológicas em que esse consentimento foi prestado e, a partir daí, determinar o seu real valor:  
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Aqui, ao dar o consentimento, é dar o consentimento mediante um determinado tipo de expectativas, um 

determinado tipo de quadro ou de contexto laboral ou profissional e depois encontrar outro. (E13, OG) 

 

Esse estereótipo cria expectativas e o problema das expectativas é quando as coisas são preenchem o 

estereótipo. (…) Pronto, esse joga a favor mas depois joga contra porque cria expectativas e estamos 

todos à espera da senhora amarrada na traseira de um carro ou uma coisa assim do género e isso é um 

problema, mas eu acho que é um problema que não nos cabe a nós, polícias. (...) Há uma tendência 

para as pessoas verem esta concordância da prostituta, uma vez que ela já está no meio da prostituição, 

como um consentimento. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

As perceções dos participantes sobre a relação entre a prostituição e o tráfico dividiram-se de 

acordo com diferentes posicionamentos ideológicos: enquanto uns consideraram ambos os fenómenos 

como indissociáveis, sendo a prostituição entendida como uma forma de violência exercida contra as 

mulheres, outros consideraram tratarem-se de fenómenos distintos, sendo que essa demarcação 

deveria resultar do elemento da (in)voluntariedade da prática prostitutiva. Assim, em função de cada 

um destes enquadramentos, as experiências de vitimação e a própria dimensão do tráfico também 

assumiam uma natureza distinta: 

Fomos a primeira instituição de Portugal a trabalhar nesta área, não do tráfico mas sim da prostituição, 

que naturalmente se liga ao tráfico, como é natural e como se vê hoje. (…) Não tenho dúvidas de que a 

prostituição é uma forma de violência sobre as mulheres (…), física mas fundamentalmente de violência 

psicológica. (...) Quando nós dizemos que a prostituição também é uma questão política, também causa 

um incómodo muito grande. (…) Descriminalizou-se e nós tivemos influência para a descriminalização da 

mulher, porque a mulher era presa e era ela que era presa e cumpria pena. (…) Em 1989, chamámos a 

atenção precisamente para o tráfico e para o boom de tráfico que poderia existir com a queda do Muro 

de Berlim e, claro, nessa altura ainda ninguém nos ouvia, como é natural, mas, enfim, tivemos essa 

preocupação de alertar para o tráfico. (...) Tudo indicava… os indicadores eram de que o tráfico iria ser, 

assim, uma coisa em grande com a queda do Muro de Berlim e foi realmente, e foi. (E5, ONG, nossa 

ênfase) 

 

E quando se começa a pensar que há mulheres que, repito, podem não ser vítimas de tráfico, mas têm 

que atender 10, 15 homens por dia… Percebe? Eu não sou mulher e isso para mim, sem qualquer 

moralismo ou paternalismo, complica-me, percebe? E acho que, e nisto deixo implícita alguma censura, 

há pessoas que deviam separar a prostituição pura e simples do que é a exploração da prostituição. (…) 

Eu recuso a ideia que às vezes as pessoas defendem de forma um bocado paternalista, e até um pouco 
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saloia, que as mulheres, porque estão na prostituição, são todas vítimas. Uma questão é a discussão da 

prostituição, não é, e da sua legalização e considerá-la ou não uma atividade profissional como outra 

qualquer; questão diferente é o tráfico de mulheres para a prostituição. (...) A mim, e a nós, não nos 

move nenhum princípio moralista, nem nós queremos acabar com a prostituição, a prostituição não é 

crime e acho muito bem que não seja crime, nem tem que ser crime e, repito, não sou nada moralista 

quanto a estas questões se estivermos a falar de pessoas que o fazem de livre vontade; agora, do que 

estamos a falar é, muitas vezes, de pessoas que não o fazem de livre vontade ou que acabam, por força 

da vulnerabilidade ou das condições económicas precaríssimas, por se sujeitar a isso. (E15, OPC, nossa 

ênfase) 

 

Há uma minimização da exploração laboral. Aliás, eu compreendo a diferença mas, de facto, para todos 

os efeitos, a sexual também é um trabalho, não é? E há algumas formas de exploração sexual em que... 

Por exemplo, a lap dancing e assim... mas isso é sexual ou é laboral? Portanto, eu acho que é importante 

perceber que os fenómenos são diferentes em termos de recrutamento, em termos da forma como é 

estruturada a rede mas, como estava a referir, é importante perceber se esse fenómeno está a ser 

individualizado por questões específicas, que referiu, ou se, de facto, devíamos obviamente estudar de 

formas diferentes mas, em vez de dizer tráfico sexual e tráfico laboral, dizer tráfico de seres humanos 

para fins de exploração sexual, para fins de exploração laboral, em termos de estudo do fenómeno, não 

em termos de categorização do fenómeno. (E1, ONG, nossa ênfase) 

 

Para além das diferenças de interpretação de termos mais ou menos ambíguos patentes na lei, 

alguns participantes revelaram falta de conhecimento face ao facto de a transnacionalidade ter deixado 

de se assumir como critério obrigatório para a determinação deste crime, dado que este, à luz do atual 

enquadramento legal, poderá ocorrer exclusivamente dentro do território nacional: 

Desde que seja aqui dentro, das portuguesas aqui dentro, não é considerado tráfico. Pelo menos é essa a 

leitura que faço. (E5, ONG) 

 

Agora, tráfico de mulheres [portuguesas], aqui? Não... não, não porque tem que haver um carácter 

transnacional. (E15, OPC) 

 

Embora quantificar fenómenos irregulares seja uma utopia, as perceções sobre as cifras negras 

do crime suscitaram discordância, tendo, no entanto, sido relativamente consensual que, nos últimos 

anos, se registaram oscilações nos seus fluxos, fruto das próprias variações dos mercados. Da mesma 
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forma, vários participantes referiram que muitas situações de tráfico acabam por ser enquadradas e 

julgadas por crimes conexos, camuflando a sua real dimensão: 

Eu acredito que muitos dos crimes de tráfico de pessoas e que foram sinalizados como tráfico de 

pessoas acabaram por não ser julgados com essa moldura, o que significa que pode haver a ilusão de 

que há menos. (E16, OPC) 

 

3.2. Perceções sobre os agentes do tráfico e as dinâmicas da exploração 

3.2.1. Vítimas: Caracterização, vulnerabilidade, impacto da vitimação e resiliência 

Portugal foi conceptualizado por vários participantes enquanto país iminentemente de destino e 

trânsito para mulheres jovens traficadas para fins sexuais, sobretudo oriundas do Brasil, do continente 

africano, com especial destaque para a Nigéria, e da Europa de Leste, tipicamente da Roménia, Rússia 

e Ucrânia, embora o fluxo das cidadãs brasileiras tivesse sido considerado como o mais estável ao 

longo dos anos. A maioria das vítimas encontrar-se-á numa situação de irregularidade migratória e será 

proveniente de contextos com grande instabilidade familiar e privação económica, muitas vezes com 

filhos ou outros familiares a cargo, sendo a melhoria das condições de vida a principal motivação para 

a mobilidade/emigração: 

De países extremamente pobres, sempre das bolsas de pobreza, sempre, e que vêm [da Nigéria] para a 

Europa em busca... para estas raparigas e para as famílias destas raparigas, que dão o consentimento 

para elas viajarem e virem, não para se prostituírem porque elas não sabem, nem sequer sabiam o quê 

que era a prostituição, não sabiam o que era. E que são colocadas na prostituição e obrigadas a se 

prostituírem. (E5, ONG, nossa ênfase) 

 

Normalmente há raparigas muito novas e eu estou-lhe a dizer muito novas porque têm agora 19 anos e 

já estão cá há alguns anos, mas que já tinham filhos lá [no Brasil], tinham filhos com 12 anos. (...) 

Quando uma pessoa ganha em Espanha, em 15 dias, três mil euros limpos, é evidente que isto gera 

alguma dependência, principalmente quando se viveu na pobreza e em famílias muito desestruturadas e 

se tem a responsabilidade depois também de se enviar dinheiro para alguém que se deixou lá. (E8, ONG, 

nossa ênfase) 

 

No entanto, foram também enunciadas situações de auxílio à imigração ilegal e de tráfico de 

homens oriundos da Europa de Leste para Portugal que foram, depois, alvo de exploração laboral, 

sobretudo no setor da construção civil e a partir de meados da década de 90, com o advento dos 

primeiros fluxos migratórios para o país: 
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Houve uma fase, a partir de 97, sobretudo… situações residuais em 96 mas sobretudo a partir de 97, 

98, que deu origem a um avassalador fluxo da Europa de Leste para Portugal, onde a maior parte dos 

imigrantes eram homens. E, portanto, nesses casos… E tanto que era avassalador, que, em poucos anos, 

a comunidade ucraniana passou de comunidade praticamente inexistente a segunda maior comunidade 

em Portugal. Nesses casos, e nós tivemos dezenas, para não falar em centenas de investigações de 

indivíduos de Leste que os traziam para cá, empresários portugueses que os encomendavam, que os 

angariavam, que os mandavam vir. E, nesses casos, em muitas situações, o crime de auxílio à imigração 

ilegal aparecia isoladamente. (E15, OPC) 

 

Em contraciclo, surgiram também referências a Portugal como país de origem, designadamente 

de homens traficados para fins laborais, cujos destinos eram sobretudo Espanha, Holanda, Irlanda e 

Reino Unido, bem como de mulheres traficadas para fins sexuais para Espanha e outros países da 

Europa Ocidental: 

E quando se fala na queda do Muro de Berlim, ficámos com a certeza de que mulheres traficadas iriam 

aparecer em Portugal e começámos a ficar atentas e a chamar a atenção para essas situações, até 

porque conhecíamos já, diretamente, mulheres portuguesas que tinham sido traficadas e apoiámos essas 

mulheres. E hoje em dia – para não me esquecer de lhe dizer isto – falamos muito de tráfico de 

estrangeiras que vêm para Portugal e esquecemo-nos que há portuguesas que são traficadas para outros 

países. (E5, ONG, nossa ênfase) 

 

Em relação ao tráfico de mulheres portuguesas, tenho conhecimento de alguns casos mas não foram 

investigados por nós, foram investigados pela PJ (...). Mas havia casos de mulheres portuguesas. Eu não 

tenho conhecimento de nenhum recente mas havia casos – e continua a haver, que eu sei que continua 

a haver – de mulheres portuguesas muito jovens que eram traficadas designadamente para Espanha, 

para casas onde a coisa era muito violenta. (...) As últimas situações de que tenho memória são 

situações de portuguesas que são levadas para Espanha ou de portugueses que são levados para a 

Holanda, muito para a Holanda. (...) Além da Holanda, houve mais um caso relativamente recente, creio 

que era para a Irlanda. (E15, OPC, nossa ênfase)  

 

As mulheres brasileiras foram genericamente conceptualizadas como estando menos sujeitas à 

vitimação do que, por exemplo, as nigerianas ou as mulheres oriundas da Europa de Leste, o que, 

como realçaram alguns participantes, acaba por fomentar o desenvolvimento de ideias pré-concebidas 

e discriminatórias em relação a este grupo em particular: 
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Isto que eu estava a dizer de, na esmagadora maioria dos casos, não haver tráfico de pessoas também 

tem muito a ver com a comunidade que estamos a trabalhar: se estivermos a falar de nigerianas, todas 

as nigerianas que vieram para a Europa... aí será exatamente o contrário, as que não configuram casos 

de tráfico de pessoas serão a exceção porque aí é uma realidade completamente diferente. (E15, OPC, 

nossa ênfase) 

 

E a mim preocupa-me isto porque estamos a criar um estereótipo em relação à mulher brasileira, que 

basta o sotaque para elas serem consideradas prostitutas. (E5, ONG) 

 

Determinados valores e crenças das vítimas também foram percebidos(as) como fatores que 

suportam a sua manutenção na situação de exploração, devido a um sentimento de “aprisionamento 

emocional” (E5, ONG). Em concreto, foram várias as alusões à crença das vítimas nigerianas no 

voodoo, sendo, também esta, uma estratégia usada pelos traficantes para fomentar a sua submissão: 

Muitas raparigas são objeto de voodoo no país de origem e acreditam… é uma crença tão profundamente 

enraizada que nem precisam de ser vigiadas (…), elas cumprem. Têm muito receio e acreditam que 

podem ser mortas, acreditam que vai acontecer alguma coisa à família. (E5, ONG) 

 

E, depois, também temos muitas particularidades em termos culturais, não é? Por exemplo, as mulheres 

nigerianas são um enorme desafio. Nós nunca tivemos... pelo menos, eu nunca tive contacto com 

nenhuma mulher nigeriana aqui, em termos de trabalho na associação, mas aquilo que ouço relatar, 

nomeadamente em relação às Irmãs Adoradoras, não é, que têm um grande contacto com esta 

população… É um desafio enorme porque estas mulheres são controladas à distância através da crença 

no voodoo, não é? Ou seja, é um desafio enorme, esta mulher não vai acreditar nunca que um homem 

branco à frente dela, ou mesmo negro que não é da mesma nacionalidade que ela, que não entende 

estas práticas tradicionais, não é, que lhe venha dizer “Você está muito segura comigo” quando, depois, 

ela sabe e acredita nesta prática ancestral, não é? E acredita piamente que isto é verdade porque lhe é 

dito que se ela abrir a boca e falar, ela vai morrer num tempo muito próximo e a família dela também. 

São grandes desafios nesta área do tráfico. (E7, ONG, nossa ênfase) 

 

Os problemas de revelação e a falta de autoperceção por parte das vítimas enquanto tal foram 

outras das dificuldades apontadas pelos participantes, aspetos que parecem estar intimamente ligados 

ao próprio sentido de identidade pessoal: 

E a outra coisa que eu acho muito importante é que elas próprias podem não se considerar vítimas. 

Portanto, porque isto é uma construção, no fundo… é uma construção social. E como construção social, 
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se ela está numa situação em que, para ela, é violenta, ela sente-a como violenta mas não sabe como 

sair dela, quando se pergunta “É vítima?”, ela não sabe se é. (E5, ONG, nossa ênfase) 

 

O problema é que a maioria delas, como vinham já com o consentimento para o que vinham fazer, 

portanto, a gente encontra essa mulher indiferente, ou seja, nós próprios é que temos que lhes explicar 

que estão a ser vítimas. O quê que acontece? Nós explicamos-lhes isso, elas percebem, só que, quer 

dizer, a situação do consentimento para as próprias vítimas... Em termos psicológicos, para elas, elas 

ficam, tipo, numa sensação “Mas eu sabia!”, “Pois, sabia mas isso não é o importante!”. Há muitas 

delas que dizem que eles as tratam bem, que elas próprias nem se apercebem. Nós estamos-lhes a 

dizer, às pessoas: “Você é vítima de tráfico para exploração sexual”, “Não sou, senhor inspetor, olhe que 

não”, “Oiça, estou-lhe a dizer… Então você não pagou isto?”, “Paguei”, “Então mas você não faz isto?”, 

“Faço”, “Então olhe, olhe o que diz a lei”, “Ai, então…?”, “Está a ver!”, “Ai, mas ele trata-me bem!”. (...) 

Aqui a questão do tráfico de mulheres para exploração sexual é mesmo este vértice: a gente conseguir 

que a própria pessoa traficada se aperceba que lhe estão a violar os seus direitos à sua integridade 

moral, física e psicológica enquanto ser humano e enquanto mulher, que é isso que a gente lhes tenta 

fazer ver muitas vezes, isso é que é a dificuldade, é a gente explicar à pessoa que, independentemente 

de saber que vinha para aquela atividade, é vítima. Têm uma dificuldade em atravessar essa fronteira do 

consentimento. Nós explicamos para que elas aceitem o termo de vítimas. Elas não se apercebem, não 

se identificam. (...) A própria mulher, portanto, chega aqui e sente que não tem esse direito. (E17, OPC, 

nossa ênfase) 

 

A falta de reconhecimento da vitimação poderá, segundo alguns participantes, estar também 

relacionada com o desconhecimento dos seus direitos enquanto seres humanos, bem como com 

questões associadas à sua própria subsistência e à subsistência das suas famílias: 

Pode é haver situações em que a pessoa vai para essa situação por promessas, etc., entra dentro desse 

circuito mas, mesmo assim, aceita este tipo de vivência e não se identifica depois como vítima. Quando 

há uma intervenção em que os OPCs detetam claramente uma situação de tráfico, ela é acolhida para 

efeitos de proteção mas, depois, mesmo nessas estruturas de apoio, continua a dizer “Eu quero sair 

porque não sou vítima de tráfico”(...). Agora, também importa que ela depois se identifique como vítima 

de tráfico porque, se não se identificar como vítima de tráfico... E aqui há muitos constrangimentos que 

podem postergar esta situação para segundo plano: as questões económicas, as questões e as 

vulnerabilidades que podem, muitas vezes, apesar de, nos nossos parâmetros, ela ser uma situação de 

exploração, ela não se identificar assim. (E13, OG, nossa ênfase) 
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E depois há outra coisa que joga muito contra nós: é que, muitas vezes, apesar de em algumas situações 

eles estarem a ser explorados por quem os trouxe ou pelos empresários ou seja lá quem for que cá os 

emprega, ainda assim, eles têm ali uma fonte de rendimento, mesmo que sejam, às vezes, maltratados 

ou que saibam que estão a ser mal pagos, ainda assim é aquele indivíduo ou mulher que lhes paga, não 

é a polícia portuguesa nem os tribunais portugueses e, portanto, muitas vezes há um silêncio cúmplice 

com aqueles que nós estamos a investigar. (E15, OPC, nossa ênfase) 

 

De facto, a fragilidade económica foi precisamente o fator que os participantes percecionaram 

como mais importante para uma maior vulnerabilidade face ao tráfico, coadjuvado por problemas de 

descriminalização de género, cultural e religiosa:  

Eu não sei se estou a ser inocente, mas acho que serão poucas as mulheres que se começam a 

prostituir não tendo necessidade de o fazer por motivos económicos, serão poucas de facto, não tenho 

grandes dúvidas em o dizer. (E15, OPC) 

 

Evidentemente que, na minha opinião, as mulheres imigrantes são duplamente descriminadas, porque 

são imigrantes e porque são mulheres, não é? Portanto, e variando com a cor da pele, etc., etc., a 

descriminação vai-se acentuando. A religião também tem muito peso. (E8, ONG) 

 

Nesta linha, alguns entrevistados apontaram uma tendência de aumento do crime, fruto do 

agravamento generalizado das condições socioeconómicas na Europa nos últimos anos: 

Eu acho que vai aumentar porque os traficantes vão ser o único meio que as pessoas têm. E, portanto, 

vai aumentar porque a mão de obra (...) é sempre precisa. Não há dinheiro para pagar bem e, portanto, 

vão ser exploradas. Portanto, eu acho que estas situações até são graves porque vão aumentar, com 

certeza, este fenómeno. Pode haver também um incremento do retorno das pessoas aos seus países de 

origem mas, como as empresas e as pessoas precisam de continuar a funcionar de qualquer forma mas 

não podem pagar o que davam antes, é aí que se alimenta o mercado informal, é aí que as redes de 

traficantes trabalham mais e é aí que a exploração se torna mais evidente. (E14, OIG, nossa ênfase) 

 

Quanto ao impacto do tráfico nas vítimas, os participantes apontaram um conjunto amplo de 

consequências físicas, tais como estados de doença decorrentes das atividades que exerciam (por 

exemplo, DSTs no tráfico sexual), do seu envolvimento em consumos de álcool ou estupefacientes, da 

falta de condições mínimas de subsistência, designadamente ao nível da alimentação, cuidados de 

saúde e proteção, bem como da violência a que estiveram sujeitas. Em termos psicológicos, os 

sintomas enunciados enquadram-se no espetro das perturbações de ansiedade e depressão, tais como 



Parte II – Capítulo VIII: Estudo 3 – Perceções dos atores institucionais sobre o tráfico de seres humanos 

181 

o medo persistente, problemas na autoestima, na autoimagem e no autoconceito, assim como um 

sentimento generalizado de desânimo perante a vida: 

Fisicamente debilitadas e psicologicamente mortas, algumas delas. No caso das pessoas da exploração 

sexual, eu já vi pelo menos umas três mulheres ou quatro no seu limite. Portanto, os olhos encovados, a 

magreza, o tremer – porque, depois, algumas delas também consomem algumas substâncias, não só 

álcool. (E8, ONG, nossa ênfase)  

 

Há muito medo, muito receio, há muito nervosismo, há muita ansiedade de não se saber e de se ter 

muito medo, não é? Sem dúvida que há sinais, há consequências. No caso particular das nigerianas, para 

além do elevado consumo de substâncias – que usam como forma de controlo –, nota-se um desconforto. 

É como se tivessem um peso ou uma mancha, um incómodo profundo, quase uma sensação de 

contaminação... sentem-se sujas. Têm também problemas evidentes de autoestima, têm dificuldade em 

falar sobre o assunto, só o fazem num contexto de confiança. Depois, a perda de valor, embora isto seja 

mais camuflado no seu discurso. (E11, OG) 

 

Temos algumas agredidas violentamente, tanto psicologicamente como fisicamente. (…) É terrível... 

sujeitar uma mulher a ter relações 15 ou 20 vezes por dia ou a contrair SIDA ou hepatites ou à própria 

morte. Nós temos testemunhas que desaparecem... (E17, OPC) 

 

O medo, a vergonha, os sentimentos de culpa e de desvalor foram os estados emocionais mais 

prevalentes nos discursos dos participantes. Estes sentimentos foram, aliás, descritos como sendo 

“predadores” (E5, ONG). Ora, se é certo que o medo pode ter efetivamente uma base de sustentação 

realística (e.g., no caso em que as vítimas são alvo de agressões físicas), muitas vezes esta é apenas 

psicológica (e.g., ameaças de violência sobre si ou familiares), condicionando, da mesma forma, o seu 

comportamento. Esta situação acaba, assim, por favorecer uma postura de desconfiança generalizada 

e resistência face a eventuais tentativas de suporte institucional ou face à própria denúncia do crime: 

Há algumas características que eu penso que são comuns: a ansiedade generalizada; também há aqui 

algum… o medo e a desconfiança, desconfiança sobretudo… e quando digo desconfiança, digo mesmo 

desconfiança generalizada, totalmente generalizada, mesmo em relação a nós. (E3, ONG) 

 

Já encontrámos mulheres perfeitamente esfrangalhadas psicologicamente. Situações, nomeadamente de 

imigrantes de Leste… situações terríveis, sobretudo quando as mulheres foram submetidas a uma 

atividade que não sabiam que vinham exercer, não é? E aí há uma grande… Mulheres que não sabiam o 
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que vinham fazer, que conseguiram, se calhar, gerir bem a coisa mas têm uma vergonha enorme, não é? 

Apanha-se um pouco de tudo. (E15, OPC) 

 

A severidade dos danos psicológicos tem o potencial de provocar, segundo alguns participantes, 

a perda do sentimento de identidade e segurança, bem como quadros clínicos de psicopatologia ou 

sintomas associados a quadros de psicose (e.g. dissociação, alienação) e a problemas no controlo dos 

impulsos (e.g., automutilação), denunciando a premência da mobilização de um apoio de natureza 

psicoterapêutica e psiquiátrica de forma imediata: 

Elas dizem muito isto: “A minha alma fica de fora, o meu corpo é que vai para o quarto”, “Uso um nome 

aqui mas o meu nome verdadeiro não é este”. (…) De modo que parece que na prostituição existe esta 

dissociação, que pode levar a uma patologia. Quase que existe, ou melhor, existe uma dissociação da 

identidade. (...) A psicoterapia é fundamental porque a autoestima está profundamente comprometida, 

mas profundamente comprometida. Uma delas – estou a falar numa como podia falar em várias –, para 

não sentir o sofrimento interno, cortava-se. (E5, ONG, nossa ênfase) 

 

Aquilo que eu noto é que algumas estão deprimidas mas... mas uma característica que eu acho que é 

transversal é “inseguras”. Não é só inseguras quanto à pessoa que as está a explorar, é inseguras 

quanto a si mesmas... “Quanto tempo mais é que eu vou aguentar? Quanto é que isto mais vai durar? O 

quê que eu vou fazer depois? Quem...?”. Eu acho que a insegurança é mesmo, por exemplo, nas pessoas 

que se dedicam à prostituição e que foram traficadas de facto, que têm filhos cá e que, depois, as 

situações estão entregues também, foram sinalizadas à Comissão de Proteção de Menores... E depois a 

insegurança... “Eu registei o meu filho com o nome daquela pessoa mas não é... e agora é isto... e eu 

tenho que estar em Espanha e deixei a criança cá 15 dias sozinha, com outra pessoa”... Outra 

abandonou o filho numa ama, percebe? Mas são tudo situações de insegurança, de não saber o que 

fazer. (...) Não que eu seja muito especialista na matéria, que tenha formação para isso, mas, pelo 

discurso. E depois aqueles silêncios, aquelas pausas, aquela insegurança. Eu acho que as pessoas 

deixaram de reconhecer... de se reconhecerem enquanto pessoas, de ter aquela identidade que quando 

vieram para cá, ou se calhar já antes, tinham, de não se reconhecerem na pessoa que achavam que 

eram. Eu acho que as pessoas morrem para si. Há outras pessoas que parecem aliens... “Eu não sei o 

se passa aqui”... (E8, ONG, nossa ênfase) 

 

Ainda assim, as vítimas foram descritas, não raras vezes, como “sobreviventes”, seres providos 

de capacidade de agência, iniciativa e resistência, conceito que, mais do traduzir um determinado 
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posicionamento ideológico, tem, para uma das participantes, representante de uma ONG, repercussões 

no próprio modelo e resultados da intervenção junto deste público: 

Obviamente que “sobrevivente” é um termo que vem do movimento das mulheres mas tem uma 

repercussão muito concreta em termos... não é só da prática da intervenção, em termos do recovery, da 

recuperação daquelas mulheres porque, quando chamamos a uma mulher uma “vítima”, uma “vítima” é 

passiva, uma “sobrevivente” é ativa. Portanto, quando nós falamos em sobrevivente é no sentido de dar 

empowerment, de apelar à atividade daquela mulher que foi vítima. (E6, ONG, nossa ênfase) 

 

No universo das vítimas de tráfico apanha de tudo: apanha mulheres que conseguiram, que são 

sobreviventes, não é, e querem, querem sair de facto mas conseguem manter-se mais ou menos estáveis, 

e já vi situações terríveis. Encontramos de tudo. Um ser humano, muitas vezes, aprende a lidar com a 

adversidade e as pessoas, às vezes, têm uma capacidade de resistência que nos surpreende. (E15, OPC) 

 

Todavia, foram também várias as referências à adoção, por parte das vítimas, de mecanismos 

de coping maladaptativos, tais como o abuso de álcool ou estupefacientes, a negação ou acomodação 

à situação de exploração:  

A própria negação de alguns acontecimentos e factos, não é? Isto é uma estratégia. Esquecer-se de 

determinados factos, por exemplo, de violência, isto é uma autoestratégia, é uma negação. (…) “Se eu 

estou mal, vou tentar, dentro desta situação, viver da melhor forma”. É uma adaptação, no fundo. (E4, 

ONG) 

 

Há outras mulheres que podem consumir álcool para se conseguirem prostituir. É diferente. Muitas 

mulheres dizem “Se eu estiver em mim…” – e eu acho piada à expressão –, “Se eu estiver em mim, não 

consigo fazer um cliente” e, portanto, “Tenho que tomar alguma coisa, fico mais desinibida e, por isso, 

consigo prostituir-me”. (E5, ONG) 

 

Apanha-se de tudo. Apanham-se mulheres que já se habituaram àquilo e aquilo é a realidade delas; se 

calhar, por exemplo, no caso das nigerianas, já passaram até por muito pior do que passam agora em 

Portugal, à mão dos seus traficantes e, portanto, numa situação de violência constante, violência… às 

vezes pode não ser física mas psicológica, para elas já é, pronto, é o “pão nosso de cada dia” delas e 

para elas já não as choca muito. (E15, OPC) 

 

Paralelamente, foram mencionadas situações em que estas acabam por se envolver em 

atividades ilícitas, nomeadamente tornando-se elementos das próprias redes de tráfico: 
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Não sei se recuperarão alguma vez destas situações. Talvez sejam mortas, acabem por se suicidar, por 

se destruir pelos consumos de drogas. Outras, por questões de sobrevivência, passam a angariar e 

explorar outras pessoas. (E11, OG) 

 

Depois há situações interessantes, inclusive, de pessoas que claramente passaram por uma situação de 

tráfico e tipificaram uma situação de tráfico e depois, posteriormente, entram na estatística como 

agressores porque se tornaram, elas, traficantes. É muito vulgar a situação de tornarem-se angariadoras 

porque já têm os contactos, já experimentaram. Outros têm um espírito mais empreendedor e montam o 

próprio negócio. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

3.2.2. Redes de tráfico e traficantes: Caracterização e modus operandi 

As redes de tráfico, por sua vez, foram sobretudo caracterizadas a partir do maior ou menor grau 

de organização e especialização de funções por parte dos seus elementos, para além da eventual 

utilização de fachadas empresariais/institucionais para a atividade. Já o seu modo de funcionamento 

foi descrito pelos participantes com grande tipicidade ao longo das várias fases, isto é, da angariação, 

transporte e da exploração e controlo das vítimas. 

A estratégia de angariação mais referenciada consistia na abordagem às vítimas com promessas 

de trabalho bem remunerado, quer em setores formais, quer informais de atividade, muitas vezes 

envolvendo agências de trabalho e de viagens neste processo, para além de estratégias assentes no 

envolvimento afetivo. Nesta linha, os angariadores eram, com frequência, familiares, companheiros ou 

outras pessoas conhecidas das vítimas: 

Era uma pessoa que vinha da América Latina, muito jovem, e que não sabia que vinha para a 

prostituição. Aquilo que lhe tinha sido prometido era que seria ama de algumas crianças porque aquilo 

que ela queria fazer era arranjar um trabalho que lhe permitisse dar continuidade aos seus estudos. E, 

portanto, ela não sabia para o que vinha, foram-lhe retirados os documentos e depois ela conseguiu, 

efetivamente, escapar. (E8, ONG) 

 

Muitas vêm com promessas de tarefas dignificantes, com visto mais contrato de trabalho. (E11, OG) 

 

Com a imigração africana é muito por via de familiares e na imigração do Brasil tem um pouco de tudo, 

tem imigração… aquela imigração normal e que, geralmente, não é muito preocupante em termos 

quantitativos, que é a do primo que chama o primo, o amigo ou o pai, muito familiar, e depois tem, no 

caso das mulheres… agora, porque já houve situações um bocadinho mais bem organizadas… No caso 

das mulheres, aí é um bocadinho diferente, pronto, são indivíduos que geralmente estão ligados a casas 
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de prostituição ou a casas de alterne que, diretamente ou por interposta pessoa, geralmente através de 

cidadãs brasileiras, umas que estão cá, outras que estão no Brasil, angariam-nas para as trazer. Mas o 

mesmo também acontecia com empresários, havia empresários que também traziam indivíduos 

brasileiros mas é uma coisa mais… não pode falar de associações, aí é um indivíduo que pode mandar 

vir uma pessoa ou pode mandar 20 mas não estamos a falar de uma associação, estamos a falar, 

quando muito, de alguém que tem dois ou três contactos e que angaria umas poucas pessoas ou umas 

poucas dezenas de pessoas mas não há um carácter organizado, havia sim na imigração de Leste. (…) 

Estes indivíduos pagavam, como nós lhe chamamos, um “pacote”, que incluía o passaporte, o visto e a 

viagem para Portugal e, em muitos destes “pacotes”, incluía-se a promessa de um emprego em Portugal. 

(…) Nessa imigração de Leste, e sobretudo numa fase inicial, aquilo a que assistimos foi a que esta 

imigração era controlada por grupos criminosos, alguns deles bem organizados, alguns deles constituídos 

por indivíduos muito violentos e, nestes casos, havia muitas vezes outros crimes associados, como a 

subtração de documentos, coação, houve casos de tentativas de homicídio e, portanto, aí o esquema era 

duro, duro mesmo… a extorsão, muita extorsão associada. (E15, OPC, nossa ênfase) 

 

O fulano que tem uma casa de alterne e prostituição, que tem uma cidadã, por exemplo, no Brasil, em 

que lhe manda fotografias por e-mail de várias cidadãs brasileiras, essa própria cidadã vende-lhes o El 

Dorado a elas a dizer “Ai, eu estive em Portugal, vejam, eu comprei uma casa ou duas lá no Brasil, dois 

ou três carros, tenho um negócio, vejam o dinheiro que eu ganhei” mas essa própria brasileira também 

não diz o que passou, atenção, só vende a parte… Porquê? Porque depois também vai receber alguma 

parte do dinheiro que lhe vão enviar de Portugal. (E17, OPC) 

 

Foi justamente no processo de angariação que os participantes mais consideraram ter havido 

mudanças nos últimos anos, sendo uma das mutações mais evidentes o facto de os agentes terem 

passado sobretudo a recrutar mulheres que já trabalhavam no mercado sexual: 

A variabilidade que eu vejo no fenómeno é que mais recentemente, de facto, (...) pelos processos nos 

quais trabalhei, é claramente recrutar em meios onde as pessoas já estão nessas condições, aceitam 

porque não vão mudar de realidade, só mudam de país. É recrutar no mercado. (E16, OPC, nossa 

ênfase) 

 

Pronto, isso aí é uma mistificação, não há dúvidas. É assim: da experiência que eu tenho, e que é vasta, 

90% das cidadãs sabe para o que vem. Há meia-dúzia delas que, em 100, (…) vêm enganadas. Muitas já 

praticavam a prostituição no país de origem só que, claro, entre ganhar meia-dúzia de reais ou meia-

dúzia de ordenados mínimos… (E17, OPC, nossa ênfase) 
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O procedimento de transporte e as rotas utilizadas variavam em função dos países de origem 

das vítimas. No caso dos fluxos de Leste, estas viajavam geralmente por via terrestre, beneficiando das 

facilidades do Espaço Schengen; as vítimas sul-americanas normalmente viajavam de avião até 

Espanha ou França e faziam o restante percurso por via terrestre ou vinham por via aérea diretamente 

para Lisboa ou para o Porto; já na rota africana, tipicamente entravam por via aérea por Espanha. Por 

norma, as vítimas viajavam com algum dinheiro fornecido pelos traficantes de modo a serem mais 

facilmente confundidas com turistas. Esse dinheiro era, depois, devolvido à chegada ao local de 

destino, momento que, em muitos casos, coincidia com a tomada de conhecimento sobre o tipo de 

atividades que iriam exercer e em que condições as iriam desenvolver: 

Viajam em carrinhas de nove lugares, vêm com os agentes e, chegadas ao país de destino, são levadas 

para um local onde descobrem que não vão ter o destino que pensavam e aí começa o terror. Muitas 

vezes as pessoas são logo agredidas e informadas do que vão passar a fazer. (E11, OG) 

 

Muitas vezes o dinheiro depois vai por Western Union para essas cidadãs, que essas cidadãs depois 

compram os bilhetes de avião, ficam com algum dinheiro e dão algum às cidadãs; essas cidadãs vêm 

com alguma parte desse dinheiro que, depois, têm que entregá-lo outra vez aqui à rede, não é? (...) São 

esses donos que depois vão buscá-las aos aeroportos… Muitas vezes vão a Vigo ou vêm de outros países 

do Acordo de Schengen, vêm por Paris e depois vêm ter a Lisboa ou Porto e, aí, nós já não as 

controlamos, não é? Já vêm num voo interno e eles vão buscá-las lá. (E17, OPC) 

 

A obtenção da documentação de viagem era, com frequência, conseguida à custa da corrupção, 

da fraude e/ou da falsificação de documentos. Porém, vários participantes também indicaram uma 

recente preocupação por parte dos traficantes de que as vítimas estejam em situação legal em termos 

migratórios, de forma a minimizarem os riscos de deteção e punição. Porém, muitos destes processos 

de regularização também seriam fraudulentos, sendo comum o recurso a contratos de trabalho falsos 

e a casamentos de conveniência: 

Não é fácil a obtenção de vistos para vir para o Espaço Schengen, pelo que se socorrem de agentes ou 

agências, muitas na posse de máfias locais, sendo que muitos vistos são verdadeiros mas a forma como 

foi obtida foi fraudulenta. Algumas vezes há falsificação grosseira até. (E11, OG) 

 

O passaporte, o visto, que era obtido graças a muita corrupção em muitos consulados de Schengen 

espalhados por essa Europa fora, designadamente de Espanha, da Áustria, da Holanda, pronto... Não era 

por obra e graça do Espírito Santo, passe a expressão, que um senhor cônsul qualquer de um consulado 

da Holanda emitia milhares de vistos a cidadãos ucranianos por cinco, seis, sete, oito, nove dias (…). 
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Portanto, como nós não somos inocentes, e como há grupos criminosos envolvidos, não é grande 

especulação calcular que tudo isto envolvia corrupção por trás. (E15, OPC, nossa ênfase) 

 

Muitas das cidadãs que a gente encontra estão regularizadas em território nacional mas por outros 

mecanismos que a lei tornou muito permissivos, que é o caso, portanto, das legalizações extraordinárias, 

em que elas se legalizam através de contratos falsos, como empregadas de limpeza e empregadas 

domésticas e empregadas de pessoas que sabem que aquilo é falso mas que se legalizam mas 

continuam na atividade; outras através dos casamentos brancos; e outras que já tinham nacionalidade 

portuguesa através da alteração da lei da nacionalidade que foi… pronto, que passou “do oito para o 

oitenta”. (E17, OPC, nossa ênfase) 

 

Após a chegada a Portugal, a distribuição das pessoas era efetuada em função das necessidades 

do mercado. Normalmente eram colocadas, no caso da exploração laboral, no setor da construção civil 

ou serviço doméstico; no caso do tráfico para fins sexuais, nas casas de alterne, de prostituição, em 

apartamentos ou na via pública. Pontualmente foi focada a questão das redes de casamentos de 

conveniência e do tráfico para fins de extração de órgãos, embora sem a apresentação de casos 

concretos. A exploração assumia, geralmente, um caráter económico, havendo, contudo, situações em 

que esta também era sexual: 

Existem pessoas que estão a trabalhar em Portugal, nomeadamente em setores da construção civil, que 

trabalham 14 ou 15 horas seguidas, que dormiam nas obras, a troco de bolachas e leite e que nunca 

viram um salário ao final do mês. (...) E muitas vezes, depois de servirem não sei quantos clientes, é a 

pessoa que explora que também quer o seu momento. (E8, ONG) 

 

Por exemplo, até para lhe dar o caso desta investigação que eu fiz de um processo. Só para ver: eles 

faziam na mesma rede, portanto, traficavam homens e mulheres. Os homens vinham para trabalho 

escravo e as mulheres vinham para a exploração sexual. Era a mesma rede. (E17, OPC) 

 

No que respeita às estratégias de controlo das vítimas, os participantes referiram, como mais 

frequentes, a violência física e a coação/violência psicológica (e.g., ameaças a si ou sobre familiares, 

violência sobre terceiros assistida pelas vítimas). A privação da liberdade de movimentos, a elevada 

mobilidade entre espaços, a sonegação de documentos, o rapto de familiares e a subordinação a 

consumos de estupefacientes foram outras das estratégias indicadas: 
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Depois há situações, mas essas mais residuais em Portugal, são raras, não tenho problemas em dizer 

assim… situações de sequestro, tortura, subtração de documentos, em que as mulheres são praticamente 

escravizadas. (E15, OPC) 

 

Para elas não se deslocarem – muitas vezes elas tentavam fugir –, o quê que eles faziam? Portanto, 

apreendiam-lhes os documentos, ficavam-lhes com os documentos, batiam-lhes, portanto, aplicavam-lhes 

sanções, vendiam-nas entre casas porque, por exemplo, os clientes querem sempre pessoas novas; ao 

fim de um mês, essas cidadãs que estavam nessa casa eram vendidas para outra casa. (...) Muitas vezes 

elas são envolvidas também no consumo de estupefacientes também para ser mais fácil o controlo 

porque depois essa cidadã tem um consumo de estupefacientes que lhe obriga a gastar 20, 30 euros por 

dia. (E17, OPC, nossa ênfase) 

 

Paralelamente, muitas vítimas eram vinculadas através de um sistema de dívida que as colocava 

numa situação de dependência económica, sendo obrigadas a entregar parte dos seus rendimentos 

para amortizar as despesas da viagem e subsistência, cujos valores eram amplamente inflacionados, e 

pagar multas sucessivas pelo incumprimento de obrigações estipuladas pelos exploradores: 

Por exemplo, imagine: uma pessoa que ganha 500 euros por mês na construção civil mas que lhe é 

pago, “Olhe, hoje são-lhe pagos 50 euros, depois, passados...”... Quer dizer, isto é deixar a pessoa numa 

dependência total. (E8, ONG) 

 

Pagavam quantias que podiam ir, nos casos dos criminosos menos gananciosos, dos 300 dólares até 

quantias de 1000, 1500 dólares. Além destes ainda havia, depois, os grupos piores, e geralmente mais 

violentos, que, além desta quantia para encaixar os indivíduos no mercado de trabalho, ainda exigiam 

uma percentagem do salário, uma espécie de um dízimo, passe a brincadeira. (E15, OPC, nossa ênfase) 

 

Um cidadão português tinha direito a Segurança Social, seguro e ganhava o ordenado mínimo; este 

senhor trabalha noite e dia, sem direito a folgas e ganha 50 euros... E depois, teve um acidente de 

trabalho, disse que estava lá em turismo, a passear e caiu da obra! Ou então, imaginemos, até ganhava o 

ordenado mínimo, como eles dizem, mas depois descontam-lhe o barracão onde ele está, que é um 

contentor, descontam-lhe 200 euros, descontam-lhe mais 200 euros que é para a comida e fica com 50 

euros. (...) E é a mesma coisa da cidadã, vem para aqui, dizem-lhe “Ai, você num mês ganha milhares de 

euros, você só faz sexo com quem quiser, estão todos limpinhos e não se preocupe que a gente controla 

as pessoas que lá entram na casa e você não é obrigada a nada”. A cidadã chega, “Olhe, são cinco mil 

euros para a viagem”, “Ah?...”, “Sim. E agora é assim: cada relação sexual são 30 euros; se for 20 
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minutos são 30 euros; se for meia hora são 50; se você ultrapassar o tempo paga uma multa de mais 10 

euros do seu dinheiro; portanto, você até ia ganhar 25 mas afinal só ganha 15 porque esteve mais cinco 

minutos com o cliente e eu disse que não podia. Entretanto, vai falar ali com aquele senhor, tem 15 

minutos para o convencer para ir para o quarto; demorou 20, tem uma multa para pagar; e agora, você 

ontem não veio, sim senhora, tem uma multa de 20 euros”... Mas isto não é tráfico! A senhora sabia 

para o que vinha! (E17, OPC) 

 

No entanto, este é também, segundo os participantes, um dos domínios em que se tem 

registado uma alteração, na medida em que as estratégias de controlo se têm vindo a tornar mais 

dissimuladas, com um recurso mais pontual à violência física: 

Para ser vítima não é preciso estar enjaulada e com o passaporte apreendido, como faziam antigamente, 

por exemplo. Eu ainda sou desse início, não é, porque nos últimos anos é que os traficantes começaram 

a aprender a deixar-lhes os passaportes e a não lhes bater. (…) Foram-se aprimorando, ou seja, em vez 

que as agredir fisicamente, agridem-nas psicologicamente, que é a mesma pressão, pronto, não é física 

mas que é na mesma violenta. “Olhe, se você não cumprir o que eu digo, a sua família no Brasil vai ter 

problemas”. Quer dizer... porque a maioria delas deixa familiares, ou filhos ou mães ou pessoas a cargo. 

O quê que acontece? Elas estão aqui sozinhas e “Eh pá, se calhar eles até matam o meu filho ou fazem-

lhe mal; então, deixa-me continuar nesta vida”. (E17, OPC, nossa ênfase) 

 

Para além da instigação de um ambiente de medo e da utilização das diversas estratégias 

anteriormente apontadas, tal como já foi também alvo de análise, determinadas crenças e experiências 

anteriores das vítimas também parecem contribuir para a sua manutenção na situação de exploração. 

No caso das vítimas provenientes da Europa de Leste, a vivência em ambientes sociais minados por 

conflitos armados e pela corrupção policial – sendo esta, curiosamente, percebida como menos 

evidente no caso das mulheres provenientes do Brasil – acabavam, em conjunto com as barreiras 

linguísticas, por favorecer uma postura de maior submissão e autocontrolo: 

Quando estávamos a falar de tráfico de mulheres de Leste, a situação era muito mais complicada, muito 

mais facilmente se viam numa situação de submissão (...) porque não conheciam a língua, porque 

vinham de países onde, às vezes, a polícia é pior do que os bandidos, não é? Porque era corrupta. No 

caso das brasileiras não se verifica tanto isso. (E15, OPC) 

 

As redes de tráfico nigerianas e da Europa de Leste foram consideradas como as mais violentas 

e perigosas pelos participantes, contrariamente às redes sul-americanas, consideradas mais artesanais, 
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envolvendo normalmente estruturas menos pesadas, o que, no entanto, não significa que sejam mais 

facilmente desmanteladas: 

Temos várias redes: temos a da América Latina, que é constituída basicamente por cidadãs brasileiras, 

colombianas, é o grande número; depois temos também uma rede de tráfico de mulheres nigerianas, 

portanto, do Norte de África; e do Leste, portanto, Rússia, etc.. (...) São distintas, não é? Só que, depois, 

cada casa… Imaginemos, depois vai lá uma pessoa de uma rede mafiosa de Leste e diz que tem quatro 

ou cinco mulheres para pôr naquela casa. (...) Depois, também existe… as próprias casas, os donos 

dessas casas que mandam vir essas mulheres por outras redes. Portanto, isto aqui é uma realidade 

diferente. (...) Por exemplo, há uma rede africana que é muito forte em Espanha e que manda vir 

mulheres, portanto, do Norte de África e depois põem-nas a prostitui-se na Europa. Isso é uma rede de 

tráfico, mesmo, de máfias, máfias mesmo. E existe, depois, aqui em Portugal, também, a romena, 

portanto, especificamente de cidadãs romenas para a prostituição, mas aí é mais de rua, portanto, 

algumas depois nós detetámos-as nas casas de alterne e de prostituição mas é mais prostituição de rua. 

Depois existem as de Leste e aí são as máfias de Leste que estão em cima disso, ou seja, os próprios 

donos das casas muitas vezes têm problemas se não aceitarem porque as máfias de Leste são máfias 

muito perigosas e muito violentas e são praticamente elas que ditam as regras. (E17, OPC, nossa ênfase) 

 

A máfia mais violenta é a nigeriana. A máfia mais violenta, que mata uma pessoa como se mata uma 

formiga não são as máfias de Leste, são as nigerianas. (...) Matam mesmo. (E5, ONG) 

 

E agora também está a acontecer – porque, como lhe digo, o outro lado organiza-se –, que estão a 

utilizar organizações não governamentais como fachada. (E6, ONG) 

 

Por exemplo, antes eram redes mais formadas, maiores; agora são, às vezes, indivíduos que fazem isto 

(…), muito mais em célula... cada um pode decidir. Portanto, muito mais difícil de apanhar. (E14, OIG) 

 

No que respeita ao perfil dos traficantes, estes foram tipicamente descritos como indivíduos do 

sexo masculino, verificando-se, no entanto, relatos que implicavam a presença de mulheres nos fluxos 

do Brasil e de África. Esta presença incluía, inclusivamente, mulheres que assumiam a chefia das 

organizações criminosas, geralmente enquanto proprietárias dos espaços de exploração sexual, bem 

como agentes de recrutamento, havendo casos em que a sua participação decorria de questões 

culturais. De resto, os cidadãos portugueses estariam mais envolvidos no processo de exploração e os 

estrangeiros sobretudo na angariação e no transporte das vítimas e será relativamente comum a 

utilização de testas de ferro como forma de dificultar o acesso ao núcleo das estruturas criminosas: 
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O outro caso foi de outra rapariga nigeriana que foi para a Alemanha em 2003 trazida por uma mulher 

que lhe prometeu trabalho na Europa. Isto tem a ver com o contexto social do país porque elas não 

podem viajar com homens, só com mulheres. E esta dizia que a queria ajudar. Quando chegou à 

Alemanha esta comunicou-lhe que tinha que fazer o pagamento das despesas através da prostituição. 

(E11, OG, nossa ênfase) 

 

O estrangeiro, normalmente, é mais o que traz para cá. O português o que encomenda e o que recebe e 

que utiliza depois e retira daí os lucros, seja a trabalhar nas obras, seja na prostituição. (E15, OPC) 

 

A maioria são homens. Ou seja, essa foi das poucas cidadãs que estava envolvida, em termos de chefia, 

não é, estou a falar em termos de chefia mesmo da rede. O resto é quase sempre homens, não é? 

Noventa e tal porcento. (...) Eles têm testas de ferro. Isso depois é outra situação muito difícil de prova. 

Porquê? Porque, por exemplo, eles depois dão dois mil euros a uma pessoa, pronto, que a gente sabe 

que não é o dono verdadeiro, é um testa de ferro, só que essa pessoa assume tudo. (E17, OPC, nossa 

ênfase) 

 

Em termos psicológicos, além de terem sido descritos como violentos, os traficantes também 

foram caracterizados como indivíduos flexíveis e manipuladores, características que mobilizam para 

submeter as vítimas à sua vontade. Aliás, por vezes as próprias vítimas acabariam por considerá-los 

como fontes de apoio: 

Porque ele até é bonzinho para mim, porque eles são profundamente manipuladores, profundamente… 

muitos deles com uma sedução ligada à manipulação que é terrível, e para uma jovem com 14, 15, 16 

anos, isto é… está a ver? (E5, ONG) 

 

Porque estávamos a falar de angariadores que queimavam as mulheres com cigarros quando elas se 

portavam mal, portanto, indivíduos que não tinham pruridos nenhuns de tirar a vida a uma pessoa que 

lhes arranjasse problemas. (E15, OPC, nossa ênfase) 

 

Porque eram situações já limite, quer dizer, de pessoas que batiam. Lá está, neste momento, essas 

pessoas estão a desaparecer, ou seja, o traficante neste momento já é uma pessoa que até as próprias 

cidadãs dizem-nos não terem nada contra ele porque até pensam que ele está-lhes [sic] a fazer um favor. 

(E17, OPC, nossa ênfase) 
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Apesar de o tráfico ter sido descrito como uma atividade extremamente lucrativa, a maior ou 

menor presença e dinamismo das redes também foi entendida como uma consequência do nível de 

desenvolvimento económico dos países. Desta forma, Portugal não se afigura como um contexto 

particularmente atrativo a este nível, sobretudo nos últimos anos, em virtude da crise económica que 

se abateu sobre o país: 

Foi uma investigação de dois anos, com escutas telefónicas, com muito trabalho, com o auxílio da PJ, 

milhares e milhares e milhares e milhares de contos ao barulho... na altura ainda era em contos. Só para 

lhe dar uma pequena ideia, eu fui a primeira pessoa a entrar no quarto (...); eu lembro-me que entrei no 

quarto e tive curiosidade e, então, abri uma gaveta de uma cómoda... parecia aquelas cómodas coloniais 

antigas, uma coisa com umas gavetas desta largura... e abri a primeira gaveta, cheia de notas; abri a 

segunda, cheia de notas... E aquilo era de um fim de semana. Portanto, estamos a falar de um negócio 

de milhares. (E15, OPC)  

 

Nós estamos a falar de um negócio muito, muito rentável. Tanto rentável no facto de equiparem as casas 

– equiparem, entre aspas –, as casas com contingentes de prostitutas que tornam rentáveis, mas existe 

um lucro direto do ato de traficar, que é muito alto, normalmente associado às dívidas de passagens, que 

eles chamam custos da emigração, que eles assumem e que são valores… atualmente andará na ordem 

das cinco vezes. Por isso, é um investimento. Mesmo que haja o risco de três ou quatro grupos irem para 

trás, desde que haja o dinheiro disponível, é um investimento muito grande e, por isso, é aliciante e 

continua a haver. (...) Eu tive um processo recentemente que foi agora para o Ministério Público para 

acusação e nós estamos a falar de valores na ordem de… assim uma coisa de dimensão média, não 

estamos a falar de uma coisa transcendente… mas estamos a falar em valores na ordem de um milhão 

de euros, limpos, sem impostos. Desapareceu, ninguém sabe onde está… um milhão de euros. Um 

milhão de euros é muito dinheiro, por isso é um risco que pode compensar. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

Mas ter em atenção que Portugal é um país periférico, para as coisas más e para as coisas boas 

também. (...) Portugal tem um grande fluxo é ao nível do Brasil, continua a ser ao nível do Brasil e, aí, há 

diversas nuances em termos das próprias redes formais e informais, etc.. Agora, outros países têm uma 

grande pressão sobre... Portanto, países de Leste... A Itália apresenta graves problemas. Portanto, o facto 

de também sermos periféricos e não sermos um país muito desenvolvido, também acaba por não ser tão 

atrativo. A Espanha é mais atrativa. Portanto, só em final de linha é que... A Grécia, próxima da Bulgária e 

Roménia, é mais atrativa. Depois, aí é uma questão geográfica, de proximidade. (E13, OG, nossa ênfase) 
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3.2.3. Clientes: Os eternos anónimos 

Tipicamente convocado para a análise do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, o 

cliente foi conceptualizado pelos participantes de várias formas distintas: é o “eterno anónimo”, cujo 

perfil é diversificado e tem vindo a alargar-se; é um “meio de prova” importante na investigação policial 

ao assumir o papel de testemunha; é o “consumidor sem escrúpulos” que alimenta o mercado; e, por 

fim, foi também, paradoxalmente, referenciado como um “salvador” das mulheres que são exploradas, 

enquanto elementos facilitadores da sua fuga ou saída daqueles contextos: 

Uma coisa que me surpreendeu foi que eu tinha uma imagem de um público que não corresponde à 

realidade do que está lá e a sensação que eu tenho é que, enquanto não entendermos esse fenómeno, 

não vamos poder desconstruir o tráfico. Porque, ao fim ao cabo, é a procura que faz com que se preste 

esse serviço ou será que é porque esse serviço existe e as pessoas o procuram? (…) O tipo de clientes é 

muito heterogéneo e (…) não são “os feios e os porcos”, há um conceito muito… procuram coisas 

diferentes. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

Eu falo desta questão porque, se olharmos para os estudos que foram realizados com clientes – e já há 

uns quantos –, para os clientes é-lhes indiferente se a mulher é traficada ou não, eles estão a consumir 

um produto, não é, estão a consumir um produto; daí, nós também não utilizarmos esta linguagem do 

cliente mas sim do abusador, do explorador, não é? Porque aquele homem está a explorar aquela 

mulher, está a consumi-la como se fosse um objeto qualquer, como se fosse um produto, como se fosse 

um chocolate (…). E é claro que são os clientes que mandam no negócio da prostituição e no negócio do 

tráfico (...), o mundo da prostituição que lá está e as vítimas de tráfico que lá estão são todas em função 

dos desejos dos clientes. (E7, ONG, nossa ênfase) 

 

Grande parte dos casos que nós temos, quem ajudou a sair da situação foi um cliente. (...) Portanto, 

existem, de facto, dentro da própria situação de exploração, nomeadamente os clientes, que não querem 

ser cúmplices da situação, não é? Porque uma coisa é uma mulher que está disposta a fazer aquele tipo 

de trabalho para receber o seu pagamento, outra coisa completamente diferente é uma mulher que está 

a ser escravizada e, portanto, não diria todos, mas acho que grande parte dos clientes também não quer 

isso. (E1, ONG, nossa ênfase) 

 

No discurso dos OPCs, o cliente foi, como seria de esperar, essencialmente descrito como mais 

um meio de prova e como cobertura para a investigação criminal, sendo que, por vezes, recorrem a 

esta figura para desenvolver trabalho de infiltração nestes contextos: 
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Um caso paradigmático: (…) há uma denúncia, vai-se fazer uma averiguação discreta, como clientes… há 

dois ou três funcionários que vão como clientes a uma casa que estava referenciada como sendo um 

local da prática de prostituição por cidadãs estrangeiras (...). Depois, dali segue-se uma intervenção mais 

musculada, não é, mais aberta, sob a forma de uma ação de fiscalização ou de uma busca, com 

mandados de busca e, na sequência dessa ação, é apreendida toda a prova documental que nós 

consigamos apreender relacionada com os crimes que estão em investigação e são logo notificadas e 

ouvidas pessoas para serem ouvidas como testemunhas, as cidadãs brasileiras e sobretudo clientes, os 

próprios clientes delas. (E15, OPC) 

 

A oferta é necessariamente adaptada à procura, sendo interessante perceber a existência de 

conceções acerca das preferências dos clientes em função da zona geográfica de referência e dos 

contextos da exploração (e.g., via pública, casas de alterne, apartamentos): 

Quem detém o poder é o cliente, não é a mulher, por muito que queiram dizer que é a mulher, 

infelizmente é o cliente e o cliente é que impõe as normas, não são as mulheres. (...) É o cliente, com o 

seu dinheiro, que está a alimentar todas estas máfias organizadas. (...) Mas se reparar, isso são 

estereótipos que se criam. Eu lembro-me quando existia (…) a União Soviética, os homens tinham uma 

fantasia muito grande em relação às mulheres, porque eram balzaquianas, porque eram isto, porque 

eram lindíssimas e havia toda uma mentalidade, uma representação, se quisermos, que eles fabricavam 

em relação (…) à mulher da União Soviética, à mulher russa, à mulher ucraniana que, no fundo, quando 

se dá este boom, repare que é de quem se fala, não se fala de mulheres brasileiras, não se fala de 

africanas, são as mulheres da Europa de Leste. E quase que – e isto é interessante notar – o 

proxenetismo quase que faz um estudo de mercado para ir adaptando os bordéis ou as casas de alterne, 

ou seja lá o que for, consoante o estereótipo do cliente. Está a ver? De modo que vão rodando as 

raparigas de Norte a Sul do país para, primeiro, diversificar e, por outro lado, para satisfazer a fantasia do 

cliente. Porque também as africanas são dóceis, são submissas, e tudo isto é explorado no sentido de 

obter a clientela. (…) O que acontece é que quem as recruta, em tudo… em determinado sítio elas têm 

que ter uma determinada postura, vestir de uma determinada forma porque o cliente exige ou o próprio 

proxeneta, quem as explora exige essa forma de estar. (…) Eu acho que até nestes locais de luxo, os 

clientes são muito mais violentos porque pagam bem e sentem que têm direito a fazer tudo, mas mesmo 

tudo! (E5, ONG, nossa ênfase) 

 

Todavia, como uma participante sublinhou, apesar de os contextos diferirem, as características 

das mulheres continuam a ser idênticas. Assim, a diferença entre os tipos de prostituição e a dicotomia 
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entre prostituição “de luxo” e “estigmatizada” não passa de uma categorização sobre os próprios 

clientes e não sobre as mulheres: 

Isto vem da experiência, já o fizemos, já o fizemos mas era errado, distinguir a prostituição de luxo, isto é, 

nós dizíamos, aqui há muitos anos atrás, que havia dois tipos de prostituição: “prostituição de luxo” e 

“prostituição estigmatizada”. O quê que isto significava para nós nessa altura? Dizíamos que a 

prostituição estigmatizada era constituída por mulheres – e repare que o conceito tem por base as 

mulheres, tem por base a origem social das mulheres –, nós dizíamos que as mulheres eram 

provenientes das classes sociais pobres, a estigmatizada; e a prostituição de luxo era constituída por 

mulheres que são provenientes de outras classes sociais. E depois vimos que isto estava completamente 

errado. Completamente errado. E depois alteramos e dizemos hoje, e de há uns anos a esta parte, desde 

que percebemos que estes dois conceitos estavam errados… Depois houve a tentativa de absorver estes 

conceitos para a “prostituição livre” e “prostituição forçada” e nós sentimo-nos um bocado responsáveis 

em relação a isso, na medida em que, como instituição com mais anos de experiência de intervenção 

nesta área, nós, inconscientemente, levamos a que muita gente fizesse essa distinção e depois 

percebemos que estava errada e que existe… A prostituição é igual, é igual, a origem social das mulheres 

é igual, os locais é que são diferentes e, se existe prostituição de luxo, quem é de luxo é o cliente, não a 

mulher. E isto é muito importante e, portanto, os locais de prostituição adaptam-se à procura e não à 

mulher. Funciona como em qualquer mercado, a oferta adapta-se à procura e quem comanda a oferta é 

sempre a procura, como em qualquer mercado. A classe social é precisamente a mesma. As histórias de 

vida são, eu não posso dizer iguais, mas muito semelhantes. (…) Há fatores comuns em todas elas, tanto 

numa mulher que é prostituída num local de luxo, nos locais que podem ser de luxo, como numa que 

está na rua. Portanto, as histórias de vida confundem-se muito, há fatores comuns, que convergem. Nós 

até podemos encontrar uma história padrão, chamemos-lhe assim. (E5, ONG, nossa ênfase) 

 

Na sequência do entendimento do cliente enquanto elemento que alimenta o tráfico, foram 

várias as referências à discussão sobre a sua criminalização, aspeto que acaba por remeter novamente 

para o debate ideológico sobre a abolição, descriminalização, regulamentação ou legalização da 

prostituição. Porém, se é certo que a legislação nacional prevê a criminalização daqueles que utilizem 

os serviços de pessoas traficadas tendo conhecimento dessa situação, segundo alguns participantes, a 

prova dessa consciência continua a ser um impedimento para a sua aplicação efetiva:   

Tinha realmente por onde criminalizar, e bem. E se se considera criança até aos 18 anos, mais uma 

razão para criminalizar. Portanto, aí o lenocínio, a exploração da prostituição de outrem, é criminalizado. 

Eu, em relação ao cliente… O modelo sueco, segundo os suecos, eles afirmam que tem sido um sucesso 

mas também é necessário notar que eles estiveram vinte e tal anos – e isto é importante – a preparar a 
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opinião pública para aceitar a lei. E isso, ao mesmo tempo que pode parecer uma coisa, enfim… é 

pedagógico. (...) Nunca são chamados para nada, absolutamente nada, mesmo que tenha uma miúda 

que seja de menor idade, que tenha menos de 18 anos. Depois, claro, é preciso provar que ele sabia que 

ela tinha menos de 18 anos, não é? (...) Ou que tinha sido traficada com 16. Portanto, são tudo questões 

que vêm proteger o cliente, que estão a proteger o homem. (E5, ONG, nossa ênfase) 

 

E acho que também há outro ponto que devemos refletir porque a lei prevê a penalização para quem 

consome, não é? Se souber que a mulher é traficada. E isso é outra reflexão que também é a nível 

internacional e nós, encarando que a prostituição e o tráfico estão intrinsecamente ligadas, que a 

prostituição é uma forma de violência contra as mulheres, é uma violência de género, provavelmente 

estes homens terão que ser penalizados independentemente de saberem ou não que aquela mulher 

estará a ser traficada. (E7, ONG, nossa ênfase) 

 

3.3. Investigação criminal e suporte às vítimas de tráfico: Cooperação ou conflito? 

A ação institucional no domínio do tráfico humano concentra-se essencialmente em três áreas 

distintas mas que se interligam: a prevenção, a intervenção de suporte às vítimas e a investigação 

criminal com vista à repressão dos autores do crime. Os dados obtidos revelam a dispersão das 

diferentes entidades representadas por cada uma delas, com particular destaque para as duas últimas, 

embora várias organizações também registassem uma participação mais ou menos intensiva em ações 

preventivas, nomeadamente através de atividades de informação e sensibilização públicas sobre a 

problemática, quer se tratasse da generalidade da população (e.g., através de campanhas veiculadas 

pelos meios de comunicação social) ou de grupos identificados como mais vulneráveis (e.g., ações 

específicas para imigrantes ou jovens), bem como na formação de profissionais cujas funções estejam 

direta ou indiretamente relacionadas com a intervenção no problema (e.g., OPCs, ONGs). 

 

3.3.1. Identificação e sinalização das vítimas 

Um dos problemas centrais no tráfico de seres humanos consiste na identificação das vítimas, 

dificuldade esta que foi amplamente salientada pelos participantes. Tal facto prende-se, obviamente, 

com a natureza oculta do fenómeno e a falta de capacidade dos profissionais e da população em geral 

para proceder a esta identificação, pelo facto de este se imiscuir com outros fenómenos com os quais 

geralmente mantém conexões estreitas: 

Certamente há questões problemáticas de identificação que passam também pelas formas de 

recrutamento e formas que este negócio cria, não é? Portanto, as vítimas são, de facto, vítimas invisíveis 
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e misturam-se com situações de prostituição. (...) Portanto, se eu compreendo que a maior parte das 

organizações não governamentais não conseguem chegar dentro daqueles núcleos, não é, porque 

normalmente... a não ser aquelas equipas de rua, como a APF ou assim, que eventualmente chegam 

junto de prostitutas de rua que também estão a ser traficadas, e isso é um trabalho já quase policial, não 

é? As outras organizações só contactam com estas vítimas quando elas nos contactam ou quando há 

alguma denúncia de uma vizinha, de uma colega, de alguém que a encaminha de alguma forma, não é? 

Portanto, em termos de redes organizadas... Porque aqueles casos que nós temos não são redes 

organizadas, estamos a falar de redes semi-organizadas ou de um ou dois sujeitos que resolvem explorar 

alguém e, portanto, esses nós temos, nesses nós chegamos; agora, há essas das redes organizadas e os 

casos que nós temos é através da polícia. (E1, ONG, nossa ênfase) 

 

Eu penso que não são, não são identificadas. E por aquilo que eu também tenho ouvido dos grupos de 

trabalho em que tenho participado... porque, realmente, o primeiro passo do modelo, que é a sinalização, 

não está a funcionar, não é? É impossível. (...) Se nós não temos vítimas sinalizadas é porque ele não 

está a funcionar, é porque, provavelmente, falta formação na área, falta formação para todas as pessoas 

que podem, possivelmente, contactar com potenciais – como gostam de lhes chamar –, potenciais 

vítimas de tráfico. Agora, há uma falha no modelo, não é? Porque só assim se justifica. (E7, ONG) 

 

Agora, o crime existe e a experiência diz-me que é recorrente. E a experiência diz-me que também é 

recorrente não ser sinalizado como crime nesses modos. Mas que existe, existe. (E16, OPC, nossa 

ênfase) 

 

A identificação das vítimas normalmente implica, posteriormente, um processo de sinalização ou 

referenciação institucional. Este procedimento foi, no entanto, considerado como estando já mais 

estabelecido e agilizado devido à entrada em vigor do modelo de sinalização, identificação e integração 

desenvolvido no âmbito do Projeto CAIM, cujos produtos incluem instrumentos de sinalização 

construídos especificamente para o efeito (o GUR, para os OPCs, e o GS, para as organizações da 

sociedade civil), que visaram estruturar e uniformizar as práticas a este nível, bem como um sistema 

de fluxo de informação e de ativação de serviços previamente estabelecido através de um focal point: 

No âmbito do Projeto CAIM foi criado um Guia de Sinalização e foi criado um focal point – o que eles 

chamam focal point – e esse focal point, de forma relativamente rápida ou quase imediata, despoletaria 

as polícias, as casas-abrigo... (E1, ONG)  
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Quando percebemos que se trata de uma denúncia de tráfico de seres humanos, nós temos um guião 

próprio, em que vamos seguindo o guião e preenchendo os dados. Para os órgãos que vão investigar é 

muito importante ter esses dados. Por vezes conseguimos preenchê-lo na totalidade mas, por vezes, isso 

não acontece porque as pessoas, ou não sabem, ou não querem referenciar essa informação porque têm 

algum receio. E, então, nós vamos trabalhando com os dados que vamos conseguindo tirar da pessoa 

que nos contacta. E depois, tendo esse Guião de Sinalização com esses dados, nós encaminhamos para 

a entidade competente que, com base naquilo que nós lhes transmitimos, vão investigar. (E9, OG) 

 

Tipicamente as sinalizações surgem, no caso dos OPCs, através de denúncias ou da sua própria 

ação investigatória, quer perante a existência de alguns indícios no âmbito de ações de fiscalização de 

rotina ou, ao longo de outros inquéritos, depois de registarem indícios da presença deste tipo de ilícito. 

No caso das restantes entidades, resulta sobretudo de denúncias, muitas vezes anónimas ou de 

clientes, e, em casos mais residuais, quer os OPCs, quer as restantes entidades indicaram pedidos de 

ajuda das próprias vítimas. Podem resultar, ainda, da própria ação de algumas organizações no terreno 

(e.g., equipas de rua na área da prostituição): 

Em ambas as situações foram duas senhoras que contactaram: uma a dizer que eram dois cidadãos 

estrangeiros que arrendaram uma casa e que depois, passados uns tempos, surgiram nessa casa com 

mulheres aparentemente de nacionalidades diferentes e que notavam que elas saíam sempre à noite e 

que eram movimentos muito estranhos. (E9, OG) 

 

Uma feita pela própria, numa situação já de proteção, ou seja, já estando longe da rede, já numa 

situação protegida e, portanto, fazendo referência a uma situação pela qual tinha passado, portanto, não 

era uma situação presente na sua vida; a outra de terceiros, um familiar. (E10, OG)    

 

Fazemos muitas coisas porque nos é comunicado pelo condomínio, por exemplo, de um prédio que vê 

movimentos anormais, por pessoas que se queixam. Por exemplo, num relatório que eu já vi esta 

semana de um grupo de vizinhos que se queixava de, numa residencial, ouvirem gritos e acharem que as 

mulheres… Sabiam que havia ali, claramente, prostituição. Resolveram e esgotou-se-lhes a paciência 

quando começaram a ouvir gritos na casa e, portanto, deram-nos a entender que havia ali uma situação 

de sequestro e de tráfico de pessoas, não é? Dois dias depois estávamos a fazer buscas nessa casa. Há 

muitas situações que somos nós que despoletamos porque fazemos, nas tais fiscalizações de rotina que 

fazemos, e também fazemos algumas a casas de alterne. (...) Muito esporadicamente, por denúncia das 

próprias, já aconteceu. (E15, OPC) 
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A denúncia parece assumir motivações distintas consoante se trate de uma vítima do sexo 

masculino ou feminino, bem como em função da finalidade da exploração: 

Em termos de exploração laboral é misto e os homens normalmente vêm porque querem o dinheiro ou 

precisam do dinheiro. As mulheres, normalmente, vêm por questões emocionais... por exemplo, “Eu fui 

ofendida, eu senti-me humilhada”. Mas, portanto, o porquê que as pessoas vêm são diferentes, se for 

homem ou mulher; portanto, o homem está naquela de “O sacana desta vez enganou-me” e, portanto, é 

outro tipo de intervenção, digamos assim. (E1, ONG) 

 

Após a sinalização torna-se necessário definir se os indicadores do caso em concreto configuram 

uma situação de tráfico. Assim, alguns participantes clarificaram que é comum as sinalizações não 

resultarem, depois, em confirmações, reforçando, a este propósito, a necessidade de uniformização 

dos critérios de sinalização:  

Muitas vezes, com as chamadas que nós recebemos e as sinalizações que nós recebemos, que, depois, 

se traduzem em não identificações. Que nós até… Por exemplo, nós temos recebido algumas instituições 

que nos sinalizam uma vítima e nós articularmos com o órgão de polícia criminal (...). Contactamos o 

órgão de polícia criminal e, de facto, o órgão de polícia criminal chega à conclusão de que não é 

propriamente uma situação de vitimação de tráfico de seres humanos, poderá ser outra situação 

qualquer que não de vítimas de tráfico de seres humanos. (E2, ONG, nossa ênfase) 

 

Para já, eu tenho dúvidas que os critérios de sinalização sejam iguais para todo o lado e isso é logo um 

problema do que podemos estar a considerar ou não considerar. (E16, OPC) 

 

3.3.2. Assistência e suporte às vítimas 

No que respeita aos serviços e mecanismos de apoio às vítimas disponibilizados, estes variavam 

em função da natureza das organizações, tendo sido enunciados serviços que vão desde a informação 

às vítimas até ao apoio para o seu retorno ao país de origem, passando pelo apoio psicológico, social, 

aconselhamento jurídico, serviços de tradução, assistência médica, apoio na (re)integração educativa, 

formativa ou profissional, apoio económico e acolhimento em estruturas protegidas. Os participantes 

foram unânimes em considerar que a complexidade do fenómeno requer respostas específicas em 

vários domínios e, por isso, exige equipas qualificadas e multidisciplinares. 

Em termos dos procedimentos de trabalho, tipicamente estas organizações partem de um 

diagnóstico da situação particular de cada vítima e agilizam, em função dos resultados dessa avaliação, 

os serviços de que esta revelar necessidade, quer estes estejam disponíveis na própria entidade ou 
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noutras. Por norma há também o encaminhamento do caso para os OPCs, embora este não seja um 

mecanismo automático, dependendo também da posição que a vítima adotar relativamente à questão: 

Num primeiro atendimento começa-se por se fazer o levantamento da história, não é, pelo menos... não 

necessariamente exaustiva mas o necessário para que nós possamos fazer com ela uma avaliação de 

risco. Portanto, é isso que nós privilegiamos nesses primeiros atendimentos. Face a essa avaliação de 

risco, desenhamos a estratégia com a senhora. No caso de surgir uma avaliação de risco em que esta 

mulher estava a ser vítima de uma rede, a nossa avaliação é logo que há risco alto, não é? (E6, ONG, 

nossa ênfase) 

 

Na primeira fase da intervenção visa-se, por norma, o restabelecimento físico e emocional das 

vítimas, bem como um processo de informação e aconselhamento específico sobre os seus direitos: 

Num primeiro momento, de facto, poderá não haver esta necessidade de uma expressão logo e de uma 

intervenção. É mais ao nível da estabilização, é mais por aí que nós intervimos num primeiro momento. A 

própria estabilização é muito importante e depois as restantes áreas, o serviço médico e todas as 

especialidades que forem necessárias, de que resultam os encaminhamentos para… dependendo depois 

das necessidades da própria vítima. (E3, ONG, nossa ênfase) 

 

A equipa multidisciplinar intervém primeiro numa perspetiva de estabilização emocional, também de 

estabilização em termos de direitos, de consciencialização dos seus... ao nível da informação jurídica, do 

que pode ter acesso em termos de estruturas e respostas. Neste caso, por exemplo, dar informação da 

existência de uma casa-abrigo, da existência de um período de reflexão, de não ser expulsa durante esse 

período de reflexão... independentemente das ilegalidades em que esteja envolvida a autorização de 

residência poder ser dada, etc.. Portanto, é dado todo o tipo de informação que contribui também para 

acalmar algum tipo de angústia ou ansiedade que, muitas vezes, pode também estar a... Portanto, são 

essas as competências que, muitas vezes, a equipa multidisciplinar tem no sentido de uma intervenção o 

mais rápida possível para estabilizar, de alguma forma, a compreensível ansiedade que, muitas vezes, as 

vítimas têm. (E13, OG, nossa ênfase)        

 

Uma das medidas especiais previstas na lei consiste precisamente na possibilidade de ser 

concedido um período de reflexão e uma autorização de residência. Porém, foi possível constatar a 

presença de alguns condicionalismos no acesso a estes mecanismos por parte das vítimas, tendo sido 

reveladas situações em que a sua proteção acabava por ser equacionada em função da sua “utilidade” 

para o processo-crime, o que levava a que, por vezes, as entidades recorressem a mecanismos 

informais para conseguir a atribuição desse estatuto: 
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Prende-se muito com a necessidade do testemunho. O quê que acontece? O crime de auxílio à imigração 

ilegal implica uma transposição de fronteira, implica o uso de um meio de transporte, é um crime que 

deixa algum rasto. O que significa que eu posso chegar ao fim e a testemunha não ser tão necessária 

porque eu tenho o rasto. No caso do tráfico de pessoas, a acrescentar a esse rasto, tenho que 

acrescentar uma condição humana e essa condição humana vem do testemunho, da circunstância ou da 

minha leitura ou da leitura que o juiz ou o procurador vai fazer para pôr no processo. E o quê que 

acontece? (…) Pois, eu vou-lhe dizer isto porque acho que… que é mais ou menos off the record, que tem 

a ver com a utilidade desse depoimento. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

Eu acho que é fundamentalmente a ajuda que nós damos às mulheres e quando conseguimos tornear as 

questões, por exemplo, para a obtenção da licença de residência, de mulheres traficadas, mulheres que 

não têm… se tiverem o passaporte, não é o verdadeiro. Aí (...) nós tentamos movimentar as nossas 

influências para dizer “Meus senhores, estamos cá, temos esta rapariga nestas circunstâncias, ela tem 

que ter licença de residência” e, de um modo geral, conseguimos. Porque nós responsabilizamo-nos por 

ela, percebe? Desde que tenha alimentação, tenha meios de subsistência, tenha isso tudo... E, por isso 

mesmo, embora difícil, está facilitada a licença de residência (...). Claro que não vamos pelo estatuto de 

vítima, não vamos porque não considero que os OPCs – vou repetir a mesma coisa – tenham a 

sensibilidade para perceber determinadas situações. (E5, ONG, nossa ênfase) 

 

Após a intervenção de gestão da crise inicial surgem também as preocupações de apoio na 

(re)integração formativa e/ou profissional das vítimas, sendo o trabalho encarado com um elemento 

central na maioria dos projetos de vida: 

Quando a pessoa consegue a regularização, também nos pede apoio para encontrar um novo emprego e, 

portanto, nós aí também, através da articulação com o Centro de Emprego, com as Unidades de Inserção 

na Vida Ativa e com algumas empresas de trabalho temporário com quem vamos articulando, vamos 

dando resposta. (E2, ONG) 

 

No que concerne ao acolhimento das vítimas, apenas uma das entidades participantes no 

estudo possuía uma estrutura e equipa especificamente pensadas para este tipo de situações, apesar 

de quatro outras também o fazerem sempre que necessário ou pertinente: 

Portanto, esse é um grande mecanismo de apoio porque temos, pela primeira vez em Portugal, um 

centro de acolhimento e proteção para as vítimas de tráfico, neste caso para as vítimas de tráfico para 

fins de exploração sexual e seus filhos menores... eu não diria especificamente para vítimas de tráfico 

para fins de exploração sexual mas diria para mulheres, a casa é para mulheres e seus filhos menores. 
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Não significa, por exemplo, que não possamos encontrar para fins de exploração laboral ou as questões 

da mendicidade, as questões dos casamentos por conveniência mas, à partida, está mais dirigida para 

vítimas de exploração sexual. (E12, OG) 

 

No entanto, este foi um domínio amplamente reconhecido pelos participantes como tendo que 

ser especializado, dado que se colocam questões de segurança particulares e as características das 

vítimas exigem uma resposta personalizada. Aliás, uma das considerações foi precisamente no sentido 

de ser necessário garantir um maior secretismo acerca da localização das estruturas de acolhimento, 

bem como uma mudança regular dessas mesmas estruturas: 

Se formos ver também as diretivas internacionais, uma casa-abrigo... se uma casa-abrigo na área da 

violência doméstica deve mudar de local de x em x tempo, e em Portugal isso não é possível porque não 

há recursos, não há dinheiro, não há recursos de espécie nenhuma, na área do tráfico isto ainda é mais 

premente, não é? Por isso, em Portugal, que eu saiba, nós temos uma casa-abrigo específica para a área 

do tráfico, que é o Centro de Acolhimento e Proteção, o CAP, não é? E está identificadíssimo, é no Porto, 

ponto. Basta fazer uma pesquisa no Google, não é? Por isso, olhando para esta rede que a [nome] estava 

a falar, que é uma rede mais pequena do que uma rede de tráfico, que é uma rede grande, não é?... 

Porque envolve quem angaria, envolve quem explora, envolve quem, depois, explora os serviços desta 

mulher, é uma rede enorme... a própria família que, depois, por vezes, também facilita, como o exemplo 

que a [nome] deu, sabendo que a casa-abrigo fica no Porto, é só montarem o cerco ao Porto. Eu não 

conheço muito bem o Porto, nunca lá morei mas, se calhar, se meterem pessoas em pontos estratégicos 

da cidade, rapidamente identificam esta casa e rapidamente identificam as mulheres que lá estão. (E7, 

ONG, nossa ênfase) 

 

Todavia, a especificidade destas necessidades e estruturas também acaba por dificultar o 

acesso de determinadas vítimas a esse serviço, tendo sido citada, por exemplo, a situação de, em 

Portugal, não existirem respostas específicas para vítimas de tráfico do sexo masculino, sendo ainda 

dúbio se esta será uma necessidade que justifique o investimento necessário: 

Temos duas questões aqui: primeiro, a questão que nós associamos sempre as mulheres ao tráfico para 

exploração… para o tráfico para fins de exploração sexual e, de facto, nós temos recebido mulheres para 

o tráfico de exploração laboral; por outro lado, a questão dos homens: sim, temos recebido sinalizações 

de homens, não só para fins de exploração laboral, mas também, e aos quais nós não demos 

acolhimento mas demos apoio naquilo que for necessário e fazemos o encaminhamento para outro tipo 

de acolhimento (...). Se nos questiona, enquanto equipa, se fará sentido? É algo que nós nos temos 

questionado, até em reuniões internas por diversas vezes, e até em diferentes apresentações públicas. 
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Esta questão é muito premente e, de facto, nós achamos que sim, faria sentido haver esta resposta, faria 

sentido haver uma resposta para homens. No entanto, pela experiência que nós temos, pelas chamadas, 

pelos contactos, pelas sinalizações que nos são feitas, nós não temos recebido muitas chamadas ao nível 

de necessidade de acolhimento. Há realmente a necessidade de uma resposta, por vezes, imediata, mas 

não tanto numa questão de acolhimento. A informação que nós temos por outras instituições é que esta 

necessidade também existe. De facto, esta é a nossa experiência, não significa que… Porque existe, nós 

sabemos que existem várias sinalizações, que existe até um trabalho feito pelos órgãos de polícia criminal 

com quem nós temos uma grande ligação e vamos, também, sabendo alguma informação, que existem 

várias sinalizações e várias… um trabalho feito nesta área e que, se calhar, faria sentido e que, se calhar, 

se houvesse, havia outra procura que, neste momento, nós não temos sentido tanto a esse nível. (E2, 

ONG, nossa ênfase) 

 

Há, apesar disso, aspetos inerentes ao próprio acolhimento que levantam constrangimentos, 

designadamente o facto de estas estruturas se constituírem, por norma, como espaços que também 

exigem uma elevada restrição da liberdade de movimentação por parte das vítimas e que apenas 

comportam um número restrito de utentes: 

Portanto, por isso é que, lá está, esta última situação das casas de abrigo foi uma boa opção, que são 

ONGs que fazem isso. São outro acompanhamento mas, lá está, o quê que acontece? O quê que muitas 

cidadãs já me disseram a mim? Elas também sentem-se [sic] presas. Porquê? Porque aquilo também é 

tipo uma prisão porque elas não podem sair para lado nenhum. (...) Pronto, temos, efetivamente, 

felizmente, essas casas-abrigo e estamos a trabalhar muito bem com elas, só que isso é para meia-dúzia. 

(E17, OPC, nossa ênfase) 

 

O apoio no retorno ao país de origem, apesar de ter sido considerado por todos os participantes 

como um aspeto essencial, constitui uma resposta que poucas entidades assumiram ter capacidade 

para implementar de forma autónoma, optando por recorrer a organismos cujo âmbito de ação envolva 

este tipo de serviço, tais como a OIM, no sentido de assegurar que este regresso se processa de uma 

forma verdadeiramente assistida, garantindo uma reintegração positiva: 

Quando nós falamos em reencaminhamento assistido, a ideia é precisamente esta: se eu sou da Polónia, 

por exemplo, e eu quero voltar para a Polónia, não é, e a pessoa expressa essa vontade, não é metê-la 

num avião e ela ir de volta para a Polónia. A ideia é precisamente ela, por exemplo, entrar no avião, ir 

para a Polónia mas ter alguém lá que vai ajudá-la a reconstruir a sua vida, alguém, não só familiar... 

muitas vezes isso nem é possível. Mas mesmo ao nível institucional, não é? Pronto, agora metemo-la 

num avião, deixou de ser nossa responsabilidade! Não é? Portanto, nós articularmos com estas 
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instituições precisamente para haver algum reencaminhamento, de facto assistido, no regresso aos seus 

países. (E12, OG) 

 

Esta, todavia, não deixa de ser uma área que terá que ser, segundo alguns participantes, alvo de 

uma ponderação a vários níveis, designadamente ao nível dos normativos legais e em termos da 

verdadeira vantagem para o futuro de cada vítima em particular: 

Depende dos países, obviamente. Estamos a falar sempre de um universo em que o país de origem 

tenha acordo e tenha condições para nós, socialmente, dizermos que estamos a enviar pessoas para um 

patamar semelhante. Dou-lhe um exemplo: uma prostituta da Serra Leoa; a gente dizer que lhe está a 

fazer um favor em devolvê-la à Serra Leoa, parece ser uma… Um país que tem uma esperança média de 

vida de 35 anos, quer dizer… É uma coisa um bocado complicada! (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

Postula-se, deste modo, uma intervenção de cariz integrado, fruto, em grande parte, do modelo 

implementado no âmbito do Projeto CAIM, alicerçado em boas práticas existentes noutros países e 

ajustado, posteriormente, à realidade nacional: 

Agora, o que posso referir é que este tipo de modelo, este tipo de legislação e de intervenção é retirado 

da experiência europeia, não é nada inventado por nós, portanto, é um modelo que já foi posto à prova... 

é mais, se calhar, aprimorado nuns países do que noutros mas, na essência, toda esta estrutura – o 

período de reflexão, a autorização de residência, uma casa-abrigo, o tipo de apoio que têm durante esse 

tempo, a inserção... eventualmente em programas oficiais para a sua inserção em temos de capacidades 

profissionais ou outras, o repatriamento –, toda esta lógica é uma lógica que já está consolidada em 

termos de experiência, portanto, todo o pano de fundo é algo que já está testado. (E13, OG) 

 

3.3.3. Investigação criminal e repressão do crime  

A ação dos OPCs está obviamente balizada pelas disposições do Código do Processo Penal, que 

estipula um conjunto de normas e procedimentos de atuação. Assim, sendo OPCs com competência 

específica de investigação nesta matéria, a sua atuação parte, como mencionado anteriormente, 

essencialmente da receção de denúncias ou da recolha de indícios durante ações de fiscalização 

desenvolvidas por iniciativa dos próprios OPCs. Por seu lado, a prova assenta, basicamente, em 

testemunhos, nomeadamente das vítimas e, caso do tráfico para fins sexuais, de clientes, para além da 

prova documental e, nos casos mais complexos, em escutas telefónicas. Concluídas as diligências 

investigatórias, o processo é compilado num relatório que é, posteriormente, remetido aos Serviços do 

Ministério Público, responsáveis por avaliar a sustentação dos dados e formular a acusação: 
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Como nós temos competência específica para investigar este tipo de criminalidade, quando temos 

indícios, por exemplo, na situação que focou, no decurso de uma ação de fiscalização, se há indícios – e 

já lhe vou aos indícios – de que há ali a prática de crime, geralmente de lenocínio e de auxílio à imigração 

ilegal, nós tomamos a iniciativa de registar o inquérito e depois procedemos a uma série de diligências de 

investigação, que podem passar pela inquirição de testemunhas, designadamente das próprias mulheres, 

clientes delas, diligências como ações de fiscalização que nos comprovem que elas estavam a trabalhar 

para aqueles indivíduos, e aí somos nós próprios que somos testemunhas dessa utilização dessas 

imigrantes ilegais com intuitos lucrativos, buscas para apreender material que possa constituir prova da 

prática dos crimes de lenocínio – coisas que são paradigmáticas como, por exemplo, preservativos, 

aqueles talões de anotação das subidas delas com clientes, dinheiro, lençóis descartáveis, todos aqueles 

produtos associados à prostituição; no que toca ao auxílio à imigração ilegal, quando às vezes temos 

sorte, nas próprias casas conseguimos... ou nas casas dos arguidos que também buscamos, 

conseguimos apanhar muitas vezes provas do pagamento de viagens quando isso é evidente porque, às 

vezes, o que eles fazem é transferir o dinheiro e depois elas próprias pagam e eles cá… Portanto, tudo 

isso se faz de uma forma mais camuflada, não é? Há situações em que temos alguma sorte e se 

consegue apanhar prova disso. Ou nas próprias agências de viagens, os próprios funcionários ou 

gerentes das agências de viagens e a documentação que nos cedem, seja voluntariamente ou apreendida 

por nós, pode constituir também prova da prática do crime de auxílio à imigração ilegal por viagens pagas 

pelos indivíduos. Mas assenta basicamente na prova testemunhal e na prova documental que 

conseguimos em ações de fiscalização, sobretudo em buscas que fazemos (...). E, mesmo dentro dos 

inquéritos que são registados, nem todos são... nem em todos nós recorremos à figura das escutas 

telefónicas, até pela dimensão e pelo transtorno que causa porque é muito complicado ter indivíduos sob 

escuta e, se forem estrangeiros, ainda mais porque depois precisamos de intérpretes e é muito 

complicado, não é? Portanto, só mesmo nos casos mais graves e nos casos mais complicados e mais 

complexos e que envolvam maior número de pessoas traficadas é que geralmente se recorre a isso, 

quando se acha que isso vai servir de prova, como é evidente. Mas, às vezes, é um meio de prova 

fundamental para se perceber como é que funciona uma rede. (...) Geralmente, nessa fase, já houve um 

trabalho prévio de análise de contas bancárias e bens, carros... não só, mas geralmente contas bancárias 

e carros comprados com... Porque, se um indivíduo tem várias atividades e uma delas é uma atividade 

criminosa, pode ser difícil demonstrar que aquele dinheiro naquela conta bancária ou aqueles BMW ou 

Mercedes que eles têm advêm daquela atividade; agora, se se dedica exclusivamente a uma atividade 

criminosa, é evidente que é dali que decorrem e isso é passível de ser apreendido. E são apreendidos. 

(...) Num processo, faz-se um relatório para o Ministério Público e o Ministério Público, se quer mais 

diligências, requer mais diligências e nós fazemo-las; se se dá por satisfeito, e sendo o caso, se achar 

quer há matéria-crime e estão identificados os autores, faz a acusação. (...) Sendo o caso – é muito raro 
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mas às vezes acontece –, de colocar as pessoas em alguma instituição que as acolha. (E15, OPC, nossa 

ênfase) 

 

3.4. Características das equipas, articulação e rede de parcerias  

Em relação às equipas das organizações de apoio às vítimas, todas elas eram multidisciplinares, 

tipicamente envolvendo técnicos das áreas da Psicologia, do Serviço Social, da Educação Social e do 

Direito, para além de pessoal de serviços de natureza administrativa. Grande parte deles apresentava 

também vários anos de experiência de intervenção junto de vítimas, inclusivamente de tráfico; já no 

que diz respeito aos OPCs, apesar de os elementos das equipas de investigação assumirem domínios 

de ação mais ou menos especializados, não havia lugar a esta multidisciplinaridade:  

É uma equipa em que temos educadoras sociais (...), psicólogos, assistentes sociais, técnicos de 

reinserção social, de política social, eu sou socióloga e temos um jurista. (E5, ONG) 

 

Todos os participantes revelaram ter beneficiado, em algum momento, de alguma formação 

específica na área do tráfico de seres humanos, muita dela proporcionada no âmbito do Projeto CAIM, 

embora este fosse um domínio onde continuavam a sentir necessidades. Paralelamente, registou-se 

também alguma preocupação de que dominassem outras línguas: 

Portanto, a ideia era várias línguas, várias competências profissionais e uma equipa mista. (...) Nós 

começámos a dar esta formação, que era uma formação... Porque, para mim, falar de tráfico não pode 

ser só falar de tráfico, tem que se falar sobre as questões da imigração, e dentro das questões da 

imigração, falar dos pull e push factors (…), perceber porquê que as pessoas estão aqui e como é que as 

pessoas estão aqui, porque, senão, isto era como na escola, davam um conceito, decorava-se o conceito 

e ponto. Mas uma pessoa, quando decora um conceito, depois não consegue aplicá-lo e, portanto, tens 

de perceber exatamente o quê que está a acontecer. (E1, ONG) 

 

Há ciclos, há ciclos. Não temos tido um ciclo muito profícuo em termos de formação e de qualificação 

porque temos que estar sempre a… Muita da formação e o grosso da mais-valia é empírica e vem da 

experiência de trabalho. Obviamente, devia ser estabelecida de maneira a que, pelo menos quem tem 

mais competência, pudesse passá-la para outras soluções, casos práticos. Teria que haver uma formação 

mas em todos os intervenientes no processo e deveria ser reciclada porque as circunstâncias mudam, os 

fluxos mudam. (…) Não existe muita disponibilidade agora para isso e não tem havido grande formação, 

mesmo em termos jurídicos, mesmo em termos de técnicas de investigação. Vai havendo situações 

pontuais – eu já fiz algumas – mas pouco, e pouco aprofundadas acima de tudo, são workshops muito 

curtos, muito pouco práticos sempre e fará falta, tanto na parte jurídica, de fazer a abordagem jurídica, 
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mesmo para colmatar a falha que há depois do recurso às perícias… Já que não existem meios, vamos 

dar aos que já têm alguns meios algumas estratégias nessa área. Existe uma carência manifesta. (E16, 

OPC, nossa ênfase) 

 

Este foi também um domínio onde foi reconhecida a necessidade de investimento por parte dos 

técnicos na própria formação, compensando a escassez de recursos institucionais a este nível: 

Um dos incentivos que nós fazemos à equipa… nós temos que ser muito autodidatas, não é? Porque é 

uma realidade nova, não é uma realidade que tenha assim tanta… Começamos por aí, não é? É uma 

problemática ainda não muito visível e que não está assim tão estudada e que é importante que a equipa 

tenha esse cuidado, que se vá autoformando. (E2, ONG) 

 

Apenas duas entidades assumiram beneficiar de forma sistemática de supervisão técnica 

externa. No entanto, a generalidade dos participantes concebeu-a como um aspeto crucial da dinâmica 

do trabalho, sobretudo para o gerir emocionalmente, sendo, para muitos deles, uma atividade propícia 

a elevados níveis de burnout. Na ausência desta supervisão, a solução passava por uma colaboração 

estreita com outras entidades e pela supervisão interna: 

Tivemos sempre supervisão porque eu acho fundamental a supervisão porque andamos muitas vezes à 

volta das coisas. Nós, emocionalmente, também nos envolvemos, são questões muito pesadas e um 

supervisor ajuda muito a quebrar isto e a dizer “Para aí, vamos lá pensar!”. (E5, ONG) 

 

O que nós fazemos, muitas vezes, é acabarmos por discutir os casos internamente ou dúvidas que temos 

ou reflexões que temos, acabamos por discuti-lo. (...) Absolutamente, é necessária a supervisão mas nós 

não temos. (E12, OG)  

 

A articulação e cooperação interinstitucional foi motivo de destaque sobretudo pela evolução 

verificada a partir da implementação do sistema de identificação, sinalização e monitorização do 

Projeto CAIM. De facto, este modelo foi amplamente reconhecido pelos participantes como uma 

importante ferramenta no trabalho com esta população, dado que permitiu a definição e disseminação 

de uma metodologia e de instrumentos específicos de sinalização de vítimas, visando uma maior 

harmonização de critérios e procedimentos. De resto, este Projeto também possibilitou a constituição 

de uma equipa multidisciplinar que tenta promover uma articulação mais próxima, ágil e sistemática 

entre as autoridades policiais e as organizações do Estado e da sociedade civil. Algumas entidades 
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tinham, inclusivamente, agilizados canais específicos no sentido de garantir um acesso mais célere a 

determinados serviços e intervenções especializadas, tais como ao nível dos cuidados de saúde: 

Há um protocolo estabelecido com uma entidade em específico que nos dá resposta ao nível médico, de 

enfermagem, de questões mais específicas, até de encaminhamentos, dependendo das necessidades 

que as vítimas tenham no momento, no momento da entrada e até posterior, do acompanhamento na 

casa, de uma forma sigilosa e confidencial. Por isso, as vítimas não dão entrada como qualquer outra 

pessoa no sistema nacional de saúde normal, dão entrada através de uma chamada telefónica específica 

com a nossa parceria. (E2, ONG) 

 

As vantagens de uma articulação funcional entre os organismos com competência nesta matéria 

focam-se, segundo os participantes, essencialmente ao nível da maior sensibilidade das equipas, da 

especialização dos serviços de apoio e da rentabilização dos recursos, o que se traduz, por norma, em 

serviços de melhor qualidade. Ainda assim, alguns alertaram para o facto de subsistirem problemas 

nesta cooperação: 

O que eu acho que de mais interessante resultou do Projeto CAIM foi esta possibilidade de pôr uma série 

de pessoas de áreas completamente diferentes e com perspetivas de intervenção completamente 

diferentes a uma mesma mesa, a conversarem sobre este problema e a perceber de que maneira é que 

fazia sentido trabalharem juntas, não é? (…) Formou-se ali quase que uma equipa com uma sensibilidade 

para essas questões, eu acho que muito significativa. (E12, OG) 

 

Nós trabalhamos em rede com outras organizações europeias e eu costumo dizer que é mais fácil 

trabalhar em rede com organizações estrangeiras do que trabalhar em Portugal em rede… sinceramente. 

É uma dificuldade enorme. Não sei porquê. Deve ser cultural também! Mas há uma dificuldade muito 

grande. (E5, ONG) 

 

O problema é esse: se existe alguma harmonização, neste momento, na União Europeia em termos da 

definição do crime de tráfico, por causa das diretivas, etc., que apelam a critérios uniformes, as respostas 

não são tão uniformes, não estão tão buriladas e tão desenvolvidas nuns países como noutros; se calhar 

alguns países têm respostas, claramente, como país de origem; nós, por exemplo, temos respostas muito 

vocacionadas para países de destino. Por exemplo, a Espanha tem um Plano do tráfico só para as 

questões da exploração sexual. Portanto, há aqui, depois, áreas lacunares que não têm a ver 

necessariamente com o crime em si, com o Código Penal, mas com toda a cadeia de intervenções de 

cooperação que podem ter lacunas nos diversos países, não é? (E13, OG, nossa ênfase) 
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3.5. Avaliação da intervenção: Potencialidades, limitações e recomendações de ação  

Os participantes foram unânimes em assinalar evoluções muito significativas no que diz respeito 

à atuação sobre o fenómeno no país nos últimos anos. Em concreto, destacaram, desde logo, o 

impacto positivo da última revisão do enquadramento penal do crime, resultado do que entenderam 

ser um maior envolvimento político face ao problema, o que, por sua vez, permitiu o desenvolvimento 

de medidas concretas ao nível da informação e sensibilização comunitárias, da repressão do crime e 

da assistência e proteção às vítimas: 

Portugal está a evoluir favoravelmente, tem havido grandes esforços, com a formação, as ações de 

informação e sensibilização pública, com a criação de infraestruturas de apoio. (...) A legislação tenta 

equilibrar o interesse público e a paz e segurança da sociedade, desmantelar e punir as redes criminosas 

e o interesse da proteção das vítimas, para que não seja revitimizada por estar ilegal ou indocumentada e 

ser tratada como uma criminosa. (E11, OG, nossa ênfase) 

 

Há logo uma vantagem colossal que era uma norma completamente desadequada e foi substituída por 

uma norma mais robusta e que será mais adequada. Existe outra vantagem, que é: pelo menos dá meios 

para nós enquadrarmos. Há uns anos atrás nós nem sequer tínhamos essa hipótese de fazer esse 

enquadramento e isso, parecendo que não, em termos que investigação – que é o que eu posso dizer –, 

dá-nos um cardápio de crimes para trabalhar muito superior por várias razões: pela questão da moldura 

em si, que nos permite acesso a meios de prova mais sofisticados (…) porque permitiu que a 

investigação acedesse, nos casos destes crimes, a meios de prova – interceções telefónicas, etc. – com 

mais facilidade e mais agilidade e resultou em processos mais robustos. (…) Outra questão, que é uma 

questão da leitura como um fenómeno global, não naquela do cliché barato, mas existe hoje em dia uma 

perceção que é um crime que oscila muito, existe uma perceção que não existia antes de 2007, porque 

houve um conjunto de campanhas nesse sentido, porque já se fala, houve alturas até em que se deu 

bastante atenção, em que foi considerado um crime de muita referência. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

Foram também destacados desenvolvimentos que resultaram do trabalho efetuado no âmbito do 

Projeto CAIM e do I PNCTSH, em particular a implementação de uma estrutura de acolhimento 

especificamente vocacionada para vítimas de tráfico, bem como a constituição de uma equipa 

multidisciplinar que contribuiu para uma maior especificação e agilidade dos procedimentos de 

intervenção junto das vítimas e para fomentar a articulação entre as diferentes entidades. Por último, 

focaram também uma maior incorporação da dimensão humana (e não só criminal) nas políticas 

relacionadas com o combate ao crime, assim como o desenvolvimento de algumas iniciativas de 

informação e sensibilização da população e das organizações da sociedade civil sobre a problemática: 
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Eu acho que a criação... o reconhecimento do crime em si, o haver já equipas que já estão formadas, já 

estão especializadas, o haver casas-abrigo especializadas – porque as Irmãs Oblatas e Adoradoras não 

são uma casa específica e, portanto, por muito que seja meritório todo aquele trabalho e todo o esforço, 

o que acontece é que nunca é muito bom misturar pessoas com determinadas problemáticas com outras 

com outras problemáticas. (…) Também já há mais cooperação entre as organizações não 

governamentais e as forças policiais. Eu acho que as forças policiais já têm consciência de que existem 

alturas em que devem apoiar-se, que não sabem o que fazer, e que devem apoiar-se. (E1, ONG, nossa 

ênfase) 

 

Foi também criado o primeiro Centro de Acolhimento e Proteção a vítimas de tráfico, foi criado o modelo 

de sinalização, identificação e integração das vítimas de tráfico, surge o kit formativo e surge o roteiro 

para a construção de um sistema de monitorização. Portanto, tudo isto foram alavancas que surgem de e 

com o Projeto CAIM. (E12, OG) 

 

No entanto, esta evolução também foi considerada como inevitável e um pouco fruto da pressão 

das estruturas políticas ao nível europeu, para além de ter sido indicada a necessidade de continuar, e 

mesmo intensificar, o trabalho de informação e sensibilização públicas sobre o assunto, promovendo, 

em paralelo, o combate à discriminação social e à insensibilidade face às diferenças culturais, uma vez 

que, apesar dos avanços registados nos últimos anos, este ainda é um domínio onde subsiste um 

grande nível de desconhecimento: 

Desde logo, falar-se, haver já alguns mecanismos, haver os Planos, a legislação específica, etc.. Isto tudo 

é muito positivo (...) mas Portugal não tinha outra opção. (E6, ONG) 

 

Há muito desconhecimento. Nós notamos muito isso, mesmo. Há pouco, quando falava da sinalização, 

da utilização dos guiões de sinalização, do encaminhamento para a resposta mais adequada, há ainda 

um grande desconhecimento. Claro que também há algumas instituições que trabalham muito 

internamente e muito isoladamente; mas também há outras que o fazem porque não conhecem, não 

sabem. (E2, ONG, nossa ênfase) 

 

Do mesmo modo, foi apontada a necessidade de aprimorar e de sedimentar procedimentos de 

intervenção comuns e devidamente articulados entre as entidades, em paralelo com a necessidade de 

planeamento estratégico, formação especializada e contínua das equipas e mecanismos de avaliação 

interna e externa do trabalho desenvolvido. A insuficiência de recursos financeiros, de infraestruturas e 

de recursos humanos foram outros constrangimentos amplamente referenciados: 
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Há várias áreas que nós consideramos que poderiam ser revistas, sobretudo a nível financeiro, nós temos 

muitos constrangimentos a nível financeiro, como já fomos dizendo alguns. A equipa, nós consideramos 

que não é suficiente. (E2, ONG) 

 

Uma avaliação externa... sempre. E planeamento estratégico, não é? Que é o que muitas das vezes 

também não há. Nós, aqui, temos supervisão e temos planos de segurança, à semelhança dos planos de 

segurança que se fazem com as mulheres mas também para os incêndios! Nós temos montado um 

sistema de alerta em caso de ameaça e considero que é fundamental. (E6, ONG)  

 

Muitas vezes a falta destes recursos acaba por limitar o trabalho desenvolvido, ainda que possa 

não o comprometer, tal como exemplificado por um dos participantes: 

O que acontece é que, muitas vezes, ou acaba por se preterir determinados ângulos da investigação 

porque consomem muito tempo e porque, muitas vezes, seguir o dinheiro e acompanhar o dinheiro e os 

relatórios financeiros e fazer isto tudo… às vezes estamos a falar de milhares de transferências, é muita 

coisa para analisar e há coisas que são incontornáveis, em que temos que ir por aí, e há outras em que 

há um custo-benefício. Depois há um tempo de instrução de um inquérito e depois eu tenho que pensar 

se o que eu vou prolongar o inquérito justifica o que eu vou ganhar em prova. (…) Mas os ângulos e as 

abordagens e a utilização das perícias é o custo-benefício, é. Se eu vou ter este esforço, vai compensar? 

Ou, se não vai compensar, tenho elementos que me permitam ter este esforço? Porque muitas vezes 

existe, obviamente, um benefício mas não existem meios de provar esse benefício de forma cabal, no 

fundo. Mas, por exemplo, o crime está mais ou menos provado, existiu, foi aquela pessoa, eu não 

consigo é dimensionar o lucro. Vou perder meio ano a tentar, aí à procura, a fazer “pesca de arrasto” a 

ver se apanho qualquer coisa? É preciso jogar com isso tudo. Esse aspeto, obviamente. Faz muita falta 

esse tipo de recursos, mas são escassos, não há. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

Foram também indicadas limitações em termos da insegurança que as vítimas sentirão em 

determinados contextos, tais como nos tribunais, bem como em termos de efetivos nos OPCs, com 

consequências para a segurança das vítimas, quer enquanto ofendidas, quer testemunhas: 

O que é solicitado é que, mesmo em audição para memória futura, não haja a presença do explorador 

porque às vezes, infelizmente, há situações… e nós, logo no início, deparámo-nos com situações dessas, 

que, para nós, eram impensáveis, não é? E que depois, em magistratura, isto não é assim simples como 

nós achamos. (E3, ONG)  
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A vítima, ao colaborar connosco, só perde. Porque depois aparece-nos aqui agredida porque a gente não 

tem proteção, não é? Existe isso na lei, a proteção às vítimas, mas, na prática, não temos meios 

económicos e meios humanos para estar 24 horas a seguir essas pessoas. (E17, OPC) 

 

Por último, foram abordados, sobretudo pelos OPCs, vários constrangimentos na articulação 

com os Serviços do Ministério Público, dificuldades que consideraram prejudicar seriamente o combate 

a esta criminalidade e contribuir para a intensificação do sentimento de descrença generalizada no 

sistema de justiça, favorecendo, ainda, uma maior morosidade dos processos judiciais. A principal 

queixa prendeu-se com o facto de as taxas de acusação e condenação por este crime serem muito 

reduzidas e as penas desadequadas face à gravidade do ilícito e à prova recolhida pelos OPCs: 

Já passou mais de uma década a investigar, portanto, eu já tenho 15 anos de investigação e pouco 

mudou. Em termos de tráfico de pessoas para exploração sexual, temos meia dúzia de condenações. 

Mas, para o número que a gente conhece, não pode ser, alguma coisa está errada, não é? Quando a 

gente deteta dezenas e dezenas de cidadãs estrangeiras que estão aqui, vítimas de exploração sexual. 

(...) Nós temos condenações, é verdade que as temos, só que, para a gravidade dos crimes, para o 

tempo que é despendido, nós verificamos que efetivamente não corresponde à gravidade, à ilicitude que 

está ali demonstrada, não corresponde. (E17, OPC, nossa ênfase) 

  

A falta de sensibilidade para o tema por parte da sociedade em geral, do poder político e dos 

próprios magistrados, bem como a falta de capacidade por parte destes últimos para dar resposta ao 

volume de trabalho com que se confrontam, favorecendo situações em que vários procuradores 

trabalham um mesmo processo sem capacidade para articular entre si e em que estes delegam a 

responsabilidade da investigação nos OPCs, demitindo-se das suas funções de a superintender, foram 

algumas das justificações para o cenário avançadas pelos participantes: 

Às vezes (…) a sensação que eu tenho é (…) da falta de sensibilidade que há da parte, às vezes, do poder 

político e dos magistrados para este tipo de criminalidade. Às vezes parece que há ali uma 

hierarquização dos crimes, que privilegia muito os homicídios e o tráfico de droga e deixa, num plano 

muito secundário, o tráfico de pessoas. (…) Mas quando se fala de tráfico de droga e se vê as molduras 

penais, as penas que efetivamente são aplicadas, porque às vezes não é só a moldura penal que está em 

causa, às vezes a moldura penal até não anda tão longe quanto isso, é depois vermos, na prática, o 

resultado daquilo, é vermos a média das condenações por tráfico de droga e vermos a média das 

condenações por tráfico de seres humanos e eu sou levado a concluir que há, de facto, uma menor 

censurabilidade deste tipo de criminalidade, o que eu acho lamentável porque estamos a falar de 

pessoas. (...) Há casos em que se produziu prova à saciedade de tudo e mais alguma coisa, às vezes até 
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de associação criminosa – já tivemos casos desses em que aquilo configurava um tal grau de 

organização e aqueles indivíduos que recebiam tanto dinheiro só se dedicavam àquilo, havia os requisitos 

todos do crime de associação criminosa e havia, inclusive – num caso que eu me lembro que tivemos –, 

havia inclusivamente uma sociedade constituída, que era a sociedade que era a cobertura legal daquela 

associação criminosa, portanto, não faltava ali mais nada… mas nem nesse caso se provou porque, de 

facto, às vezes não há grande sensibilidade, de facto. E isto não é crítica para ninguém, é o que é, cada 

um que retire as suas conclusões. Deixe-me citar também outras coisas que eu já ouvi de pessoas que, 

pela função que exercem, tinham obrigação de ter outro tipo de inteligência nos comentários que fazem, 

que é “Ah, isso do tráfico de pessoas e dos imigrantes e tal… nós também já emigramos há muitos 

anos”. Percebe? Este discurso desculpabilizante (…), isto reflete o que vai no interior das pessoas, 

intelectualmente, o quê que, de facto, elas pensam sobre este crime, quer dizer, admitem que exista, 

publicamente se calhar assumem que “Sim senhor, existe” mas, na prática, vêm estes preconceitos ao 

de cima, não é? (...) Às vezes, quando se fala de tráfico de pessoas, há pessoas, algumas delas com… 

até pelas funções que exercem, se calhar teriam a obrigação de ter um outro tipo de raciocínio antes de 

proferir afirmações como estas, a dizer “Ah, sempre houve prostitutas e não nos compete a nós acabar 

com isso”. (...) Tudo o que envolva o tráfico de pessoas, seja qual for a finalidade, não é, seja para 

exploração laboral, para exploração sexual ou extração de órgãos, eu acho que devia ser mais… aí não 

devia haver grande ambiguidade nem grandes hesitações… e há. (...) Eu acho que, em contrapartida, 

depois, no que toca à criminalização e à penalização da exploração da prostituição – que eu acho 

obscena –, aí de facto há pouco sensibilidade. E não me parece que seja por falta de mediatização, às 

vezes até há mediatização demais. (…) Não é a falta de publicitação e de congressos e de sensibilização, 

há falta de sensibilidade. Não sei porquê que é, agora, que de facto não se vê, em termos de sanções 

penais, salvo raras exceções, uma grande atenção a esta criminalidade, não vê, não vale a pena estar a 

camuflar a realidade, que não vê. Repito, salvaguardando alguns casos excecionais, a maior parte das 

situações dão-me razão. Parece que é uma criminalidade menor. E a mim faz-me muita confusão – ainda 

que ninguém tenha coragem de o assumir publicamente –, mas faz-me confusão muitas pessoas 

considerarem criminalidade menor traficar mulheres ou enriquecer à conta da atividade sexual de 

mulheres. (E15, OPC, nossa ênfase) 

 

O Ministério Público, que devia ser o titular da ação penal e quem devia coordenar a investigação no 

terreno, demite-se dessa função. A gente percebe que um procurador tem mil processos, eu 

compreendo, só que eu também compreendo que há uma lei, há uma lei de investigação criminal que diz 

que os crimes de tráfico de seres humanos devem ser prioritários. (...) Qual é o problema? É mesmo 

esse: na fase de inquérito, temos um procurador, que, muitas vezes, já são dois; depois, na fase de 
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acusação, temos outro procurador; e no julgamento, outro procurador, que não faz a mínima ideia do que 

está para trás. Portanto, ou seja… e depois sem experiência nenhuma. (E17, OPC, nossa ênfase) 

 

Esta situação foi justificada, ainda, por dificuldades inerentes à própria tramitação do processo 

judicial e de conciliação de processos (em que várias vítimas são agregadas numa só acusação), pela 

inadmissibilidade de algumas provas devido a erros técnicos, bem como pela existência de disposições 

legais imprecisas ou demasiado exigentes: 

Tenho ideia é que há algumas vozes (…) na área da magistratura que consideram que o crime de tráfico 

é demasiado complexo. Tem demasiados requisitos e, ao ter demasiados requisitos, leva, muitas vezes, a 

dificuldade de prova de todos os elementos para consubstanciar o crime do artigo 160º. (E13, OG, nossa 

ênfase) 

 

Na nossa moldura penal, mesmo assim a pessoa não apanha o máximo, mesmo sendo o crime 

continuado e, mesmo assim, ainda apanha o mínimo, ou seja, como se fosse um só crime. Portanto, não 

é, depois, valorado. Ou seja, há ali a moldura penal, sim senhora, é de um a quatro anos; em vez de 

apanhar quatro… Então? Mas se traficou três ou quatro é diferente de traficar só uma, pronto… Mas não, 

apanha um. (...) O problema é que (…) tudo o que é feito em inquérito, chega a julgamento e é apagado, 

só conta a partir do julgamento, que é um dos erros do nosso Código do Processo Penal. (...) Mas isso 

também vai imputar no Código de Processo Penal, que é: muitas vezes, há determinados factos, não é, 

portanto, provas, que são eliminadas por questões meramente técnicas, ou seja, que não têm a ver com 

a prova porque nós efetivamente provamos que aquela situação aconteceu, por a+b, mas porque nós 

enganamo-nos [sic] numa data, e em vez de pôr dia 23 no auto pusemos 22… que isso é que é o 

importante, é a data, não é o que lá está, o conteúdo, isso não! (E17, OPC, nossa ênfase) 

 

Estas limitações, juntamente com a fraca aplicação da lei, sobretudo por ainda ser recente e não 

estar suficientemente agilizada, o que se traduz na falta de jurisprudência sobre a matéria, propiciam, 

então, que as acusações acabem por resvalar para outros ilícitos que não o tráfico, geralmente com 

molduras penais mais leves: 

O crime já existe há muito tempo mas esta configuração que tem desde 2007 tem nuances novas e 

ainda a coisa não está muito agilizada. (...) A experiência diz-me que há uma tendência para fragmentar o 

crime em duas partes, que é (…) conduzir a parte final da investigação como sendo tráfico de pessoas, 

fragmenta-se numa parte de auxílio e numa parte de lenocínio, isto quando estamos a falar de tráfico 

para finalidades sexuais. O quê que acontece? Na realidade, o tipo de crimes são diferentes e se fizermos 

o somatório e a censura que há por fazer um crime de auxílio à imigração ilegal e lenocínio, normalmente 
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é uma censura social mais baixa e as molduras penais terão tendência para ser mais baixas mas 

também é muito mais fácil de estabelecer em prova. (…) Existe esse… mais dos juízes, creio eu… os 

procuradores às vezes tentam. E acho que, mais em sede de julgamento, existe essa dificuldade e acho 

que acaba por se ter uma opção por uma coisa que se conhece mais, realidades mais antigas; o crime 

de lenocínio já está muito implementado, já há muita jurisprudência, o crime de auxílio à imigração já 

começa a ter uma… E então, em vez de apostar numa coisa mais nova, há uma tendência ainda muito 

grande para evitar deduzir acusações por tráfico. (...) E isso vem de alguém explicar o que se pretende, o 

que se quer alcançar, vem de criar algumas bibliotecas de casos práticos porque o problema de não se 

aplicar sistematicamente é que vai-se atrasando a lei e depois vai havendo pouca jurisprudência e a 

jurisprudência é o que vai ao cimento da norma, não é? Se a norma não for muito utilizada, daqui a 10 

anos estamos a rever e a olhar para trás e estamos a dizer: “das duas, uma: ou não havia o crime e a 

norma foi completamente inútil ou a norma estava mal feita e não cobria o crime como se pretendia” e é 

preciso alguém olhar com atenção e criar esse hábito. (…) E eu acho que, como nos dois crimes já existe 

história e já há alguma facilidade de trabalho, há uma tendência para evitar dizer “Não, vamos considerar 

isto como uma conduta contínua, que começou no Brasil e acabou cá e o objetivo era este logo no 

início”, que é uma moldura… E se pensarmos que há o estigma social: são mulheres, são prostitutas e 

isso tem algum peso; não creio que seja uma coisa consciente mas depois, até mesmo a abordagem dos 

advogados, principalmente da acusação, a tendência é sempre de diminuir a figura, não é? (E16, OPC, 

nossa ênfase) 

 

Outras questões que também mereceram alguma crítica foram o facto de se recorrer pouco a 

procedimentos de recolha de declarações para memória futura (ou de estas serem desvalorizadas ou 

nem sequer serem tidas em consideração no âmbito do processo judicial) e a outras medidas que 

permitem uma maior proteção das vítimas, como é o caso da ocultação de testemunhas:  

Acho que recorre-se muito pouco, por exemplo, à ocultação da testemunha (…), tem a ver também com 

os tempos de instrução dos inquéritos, mas recorre-se muito pouco também às memórias futuras, havia 

de se recorrer muito mais (…). Não sei se é a melhor solução, muitas vezes, manter a testemunha cá, 

em território nacional porque depois há questões que se põem em termos dos meios de subsistência (…). 

Por isso, eu sou… havendo a constituição de arguidos e estando identificados os responsáveis, logo que 

possível, em sede de inquérito, eu acho que inquirições para memória futura são mais eficientes e, se 

calhar, dever-se-ia apostar aí. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

Utilizamos [declarações para memória futura] mas depois, em tribunal, não é valorado na decisão final. 

Porquê? Eu explico: porque quem a ouviu nunca… em noventa e tal porcento das vezes não é o juiz que 

depois vai decidir e esse juiz queria ouvir estas cidadãs e nós explicamos: “Olhe, mas estas cidadãs são 
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vítimas, nós ouvimo-las para memória futura por causa de elas não terem que passar… e para que as 

declarações que elas prestaram fossem logo valoradas para prova, no fim, para julgamento”. E o quê que 

acontece? O juiz: “Ah, eu não as ouvi, foi outro colega meu”, “Pois, mas as declarações estão aí!”. E, em 

termos legais, deviam valer, só que… (E17, OPC, nossa ênfase) 

 

Em paralelo, o peso dado à prova testemunhal foi percecionado como um “pau de dois bicos”: 

se, por um lado, é importante valorizar os testemunhos das vítimas, também é verdade que esta é uma 

prova menos controlável e robusta e, muitas vezes, as vítimas poderão ser descredibilizadas enquanto 

testemunhas, colocando problemas de validação de elementos de prova, ou ser mesmo constituídas 

arguidas pelo eventual envolvimento em atividades ilícitas (e.g., regularização no país com recurso a 

meios fraudulentos), apesar de essa situação estar salvaguardada pela lei: 

Eu, pessoalmente, acho que este tipo de processos tem que depender menos da prova testemunhal, ou 

seja, se eu tiver estabelecido o percurso, a questão da dívida, do pagamento da dívida, os moldes em que 

esse pagamento foi feito, se eu tiver o depoimento dessa pessoa, deve ser redundante, quando muito 

seria para reforçar mas não deve ser parte essencial. O quê que acontece? Em bom rigor, eu posso ter 

uma pessoa que chegue ao fim e considere que lhe fizeram um favor – “Eu estava numa situação pior, 

agora estou aqui, passei por isto” – e reconhecem no abusador uma pessoa que, inclusive, fez com que 

agora ganhe dinheiro e é complicado, em tribunal, estar a fazer uma inquirição de testemunhas, estar a 

fazer a prova e a pessoa está-lhe a dizer “Não, não, aquela pessoa ajudou-me, eu estava numa situação 

muito má no Brasil”, “Ah, mas você pagou cinco ou seis vezes o valor que teve e teve que manter 

relações sexuais durante 50 dias consecutivos” e coisas assim... “Não, mas isso é normal, eu não me 

importei, eu depois passei a ganhar muito dinheiro porque a seguir eu comecei a ganhar a minha parte”. 

É complicado gerir esse depoimento! (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

Deste modo, no caso do tráfico de mulheres traficadas para fins de exploração sexual, estas 

dificuldades poderão, ainda, ser agravadas devido ao peso dos preconceitos dos próprios agentes 

judiciais face às vítimas, por vezes tratadas como criminosas ou meros meios de prova. Com efeito, 

foram várias as referências de que estas são marginalizadas pelo aparelho judicial, para além de 

serem completamente arredadas do processo e de verem os seus direitos e interesses subalternizados 

em relação aos dos arguidos. Este é, então, um quadro propício a situações de vitimação secundária e 

que acaba por desincentivar a própria denúncia e, pelo contrário, não desincentivar a prática do crime: 

O sentir-se usada, eu acho que não tem a ver com as autoridades ou as entidades, tem a ver com o 

próprio processo penal, a forma como é construído o processo, e o processo está orientado para o 

arguido e o facto é que a vítima não tem papel, quanto muito é um ofendido que pode pedir uma 



Parte II – Capítulo VIII: Estudo 3 – Perceções dos atores institucionais sobre o tráfico de seres humanos 

217 

indemnização no âmbito de um processo-crime. E, portanto, a vítima não é parte; se quiser, constitui-se 

assistente (…). Por exemplo, se a pessoa for como testemunha, aí sim, mas a pessoa não pode ir como 

mera testemunha, é uma vítima. (E1, ONG, nossa ênfase) 

 

Algumas exibem revolta, raiva intensa por serem duplamente vitimizadas por não terem tido apoio das 

autoridades. (E11, OG) 

 

A ideia geral que há em Portugal é de que às vezes há uma maior preocupação com os direitos dos 

arguidos do que com os direitos das vítimas. Aliás, isto não é a opinião geral, isto é a constatação de um 

facto. (…) E não desincentiva o tráfico de mulheres (…) saber que as sentenças são leves. (E15, OPC, 

nossa ênfase) 

 

A falta de sintonia entre os OPCs e o Ministério Público e o facto de os procuradores não 

conhecerem bem os processos acabam por propiciar, também, situações em que os primeiros acabam 

por ser colocados em causa pelos segundos, contrariamente ao papel de coadjuvantes que se pretende 

e que a lei prevê. Do mesmo modo, diminuem a força da acusação ao traduzir-se em situações em que 

os segundos não têm uma linha de interrogatório das testemunhas estruturada: 

Depois há uma coisa muito importante, também, que é: eu, em julgamento, também sou a parte mais 

fraca, eu muitas vezes sinto-me como se fosse o arguido; eu sou a testemunha de acusação, não é, do 

Ministério Público, e eu sinto-me lá completamente fragilizado. Porquê? Porque, durante o inquérito, os 

advogados, o quê que percebem? Claro, eles veem logo quem é o responsável, não é? Eu assino. Ou 

seja, eles sabem quem atacar. Vamos lá ver: se o Ministério Público tivesse esse ónus, quer dizer – que é 

o que decorre da lei, que é o que decorre da lei... que é, portanto, o titular da ação penal –, tinha outra 

força. Portanto, os advogados não iam atacar o Ministério Público, podiam atacar a investigação, tudo 

bem, mas os investigadores não eram atacados como são nos tribunais. Eu sou dilacerado, mas eu 

estou-lhe a dizer, eu às vezes saio de lá completamente arrasado, dos tribunais. (...) A cidadã, por ela 

própria, não vai começar a dizer a história toda dela, ou seja, vamos lá ver: o Ministério Público, no 

julgamento, tem que orientar a testemunha para responder às perguntas que efetivamente interessam 

para aquele crime que está a ser ali julgado mas o que a nossa experiência nos diz é que o procurador 

que é nomeado para aquele julgamento não conhece o processo porque foi feito por outro procurador; 

portanto, a acusação foi feita por outro procurador e no julgamento está outro procurador, que leu o 

nosso relatório e a acusação em linhas travessas e chama as testemunhas e nem sabe o quê que lhes 

há de perguntar. (E17, OPC, nossa ênfase) 
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Outro aspeto relaciona-se com a falta de celeridade dos processos judiciais, atendendo, também, 

à sua complexidade e às dificuldades que, muitas vezes, existem em obter a colaboração das vítimas: 

Eu acho que têm que ser altamente especializados mas nem é tanto ao nível dos OPCs, eu acho que é 

mais, depois, ao nível dos tribunais. (…) Desde que comecei a trabalhar até agora, foram os profissionais 

que mais evoluíram, os investigadores (…). Agora, empanca tudo nos tribunais! (E6, ONG, nossa ênfase) 

 

O sistema é muito lento, há muita dificuldade na engrenagem. (E7, ONG) 

 

Em termos de limitações, considero que a lei é morosa, a pessoa não estar certa, não saber o que quer 

fazer também é uma grande limitação. A decisão é sempre da pessoa e, se ela não sabe, é uma 

limitação grande ao nosso trabalho. (E8, ONG, nossa ênfase) 

 

A acrescentar a estes obstáculos, surgiram, por fim, referências ao envolvimento de elementos 

ligados aos aparelhos policial e judicial no negócio da comercialização de serviços sexuais, com o 

intuito de beneficiar do lucro económico produzido ou de determinados tipos de serviços ou privilégios, 

questionando-se a possibilidade de contaminação dos processos e decisões (nomeadamente pela 

absolvição dos arguidos ou pela aplicação de sanções penais mais brandas) e abrindo-se a porta para 

práticas de corrupção que, mais uma vez, contribuem para descredibilizar a ação do sistema de justiça 

na sua globalidade e não desincentivam o crime: 

Eu só vou dizer o que uma das cidadãs uma vez me disse: “Eu entrei dentro do tribunal e o juiz, o 

procurador e o advogado eram meus clientes”. Pronto, e eu “Olhe, já não tenho mais nada a dizer”, e ela 

assim “Quer que eu acredite na justiça?” (…) Pronto, ou seja, muitas vezes, depois, a gente às vezes não 

entende algumas decisões mas isso aí… isto como está a gravar… (...) Porque a impunidade que as 

pessoas sentem permite-lhes arriscar em função dos ganhos que têm e das próprias penas que, 

supostamente, futuramente lhes poderiam ser imputadas. Ou seja, eles próprios sabem que, depois, 

quando forem a tribunal, “Ah, eu saio daqui com um mês ou um ano de pena suspensa”... E continuam 

na mesma coisa, é que continuam. As pessoas que a gente conhece, são sempre as mesmas pessoas, ou 

seja, praticamente as pessoas que a gente investiga, tirando uma ou duas que depois vão aparecendo, 

são sempre as mesmas. A gente detém-nas várias vezes, levámo-las a julgamento várias vezes e as 

pessoas continuam nos mesmos crimes, ou seja, o crime compensa. (E17, OPC, nossa ênfase) 

  

Da análise destas limitações e obstáculos resultou um conjunto de recomendações que interessa 

agora considerar no sentido de melhor prevenir o problema, otimizar a qualidade da intervenção junto 

das vítimas e sancionar eficazmente os agentes prevaricadores:  
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a) Aperfeiçoamento do enquadramento jurídico do crime, nomeadamente através do alargamento 

do conceito de “vítima de tráfico” e da operacionalização das figuras do “consentimento” e da “especial 

vulnerabilidade”, tornando-as menos suscetíveis a sobreposições ou interpretações: 

O conceito de vítima da própria lei é muito restrito, é muito redutor, tem que ser mais alargado, e quando 

eu ouço um polícia dizer “Elas têm telemóvel, elas podem contactar”, eu digo “Não percebe nada de 

tráfico, não percebe nada dos sentimentos, do que é ser vítima de tráfico”. (E5, ONG, nossa ênfase) 

 

A figura do consentimento terá que ser aprofundada e formada e terá que haver um entendimento da 

figura do consentimento para este crime que poderá não ser a mesma figura do consentimento para 

outros crimes. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

b) Prolongamento da duração do período de reflexão, uma vez que o atual prazo foi considerado 

extremamente reduzido atendendo às necessidades de reestabilização evidenciadas pelas vítimas, bem 

como ao tempo que normalmente é necessário para estas definirem um projeto de vida e para agilizar 

os mecanismos indispensáveis para sustentar e iniciar a implementação desse mesmo projeto (e.g., 

habitação, inserção profissional). O certo é que muitos dos participantes consideraram que os timings 

da investigação e do processo judicial não se compadecem com as necessidades reais das vítimas. Por 

outro lado, foi proposto o alargamento da competência de concessão das autorizações de residência a 

organizações da sociedade civil, a par do que sucede noutros países, tal como na Itália, isto é, esta 

competência passar por um organismo intermédio. Esta proposta, apresentada por alguns dos 

participantes, tem como principal fundamento o facto de, por esta competência estar limitada aos 

OPCs, poder funcionar como elemento dissuasor da denúncia e por, normalmente, a atribuição deste 

benefício estar condicionada ao interesse que a vítima tem para o processo-crime, reclamando a sua 

colaboração em situações que, não raras vezes, poderão ser altamente ameaçadoras ou penalizadoras 

para aquela, negligenciando, portanto, as suas próprias necessidades: 

Nesta situação, às vezes há um problema se a pessoa continuar a não querer denunciar a situação... e 

há um problema porque a lei diz que, em princípio, deverá sempre colaborar com as autoridades. Existe 

uma possibilidade de não colaborar com as autoridades desde que o estatuto seja reconhecido pelo 

coordenador do Plano Nacional, do I Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos e também com 

homologação do MAI. O que acontece é que se nós já estamos a oficializar as coisas e a pessoa pode 

começar a não querer... Até à data, todas, mais cedo ou mais tarde, quiseram denunciar a situação e, 

portanto, ainda não se colocou isso de uma forma grave, digamos assim, de conflito. Mas, de qualquer 

forma, continua sempre este receio de haver uma altura em que uma vítima que ainda não está 
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preparada mas precisa de estruturas para... Porque existe um período de reflexão na lei mas esse 

período de reflexão conta a partir do momento em que é definido que há uma vítima; portanto, não há 

um período de reflexão antes, não se dá uma autorização de residência à priori da definição e, portanto, 

esse período de reflexão – que é importante e é interessante – implica, de alguma forma, já uma 

identificação desta vítima e das informações que ela, potencialmente, poderá vir a ter. E, portanto, apesar 

de ser uma coisa importante, está depois, não está antes. (...) Fazia sentido haver um período de reflexão 

antes da sinalização. Portanto, se nós, de alguma forma, fossemos legitimados, em termos de 

organização de apoio à vítima, para, nós próprios, junto do SEF, pedir uma autorização de residência 

durante seis meses... (E1, ONG, nossa ênfase) 

 

Mas as pessoas dizem “Ah, são dois meses”, não é? É muito pouco tempo, é muito pouco tempo. É um 

prazo muito curto para uma decisão tão importante e para uma decisão que tem que ser informada e 

tem que ser sustentada e que, por vezes, é pouco tempo para toda esta estabilização. É claro que cada 

situação é uma situação, não é? Isto é vivido… isto, individualmente, é vivido de formas diferentes. Mas, 

de facto, tudo tem um tempo e depois, ao mesmo tempo que isto vai acontecendo, há também o 

processo individual da pessoas e o processo individual da pessoa pode passar por uma autorização de 

residência, que também é morosa; por conseguir novos documentos porque a pessoa chegou sem 

qualquer tipo de documentação, tudo isso também é moroso; pode passar por um certificado de 

habilitações que não existe e que pode haver a necessidade de o solicitar. (…) Nós percebemos que o 

período de reflexão não pode ser muito mais alargado do que isto porque prende-se com as questões da 

investigação, que são muito importantes e que, se calhar num primeiro momento, não é dada tanta 

importância à vítima mas que, mais tarde, são fundamentais para a estabilização da vítima, para 

ultrapassar esta questão e terminar o processo e que alguém seja condenado, é muito importante para a 

vítima, não é? Por isso nós entendemos que este prazo de reflexão não possa ser tão alargado quanto se 

calhar faria sentido na estabilização da própria mulher e nesta decisão. (E2, ONG, nossa ênfase) 

 

Os 30 a 60 dias de reflexão, para mim é muito pouco para se obter a confiança seja lá de quem for, 

mesmo para técnicos, pessoas preparadas para lidar com esta problemática, muito menos os OPCs. (...) 

Por outro lado, serem os OPCs a dar o estatuto de vítima… Não têm preparação para tal, digo isto 

abertamente, acho que não têm e não deviam sequer meter-se nisso. Acho que deveria ser, sim, uma 

equipa pluridisciplinar com formação para poder perceber as nuances, porque há nuances. (E5, ONG, 

nossa ênfase) 

 

c) Aperfeiçoamento da legislação específica e complementar de proteção às vítimas, em especial 

da que regulamenta os processos de retorno e a proteção de testemunhas em processos-crime: 
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A lei de proteção de testemunhas também não é muito eficaz e, por isso, necessitava de uma revisão. As 

pessoas, para denunciar e colaborar com a justiça, necessitam de se sentir seguras nos processos que 

se vão seguir. (E11, OG, nossa ênfase) 

 

Se calhar tem que se pensar em figuras de retorno em que as pessoas não sejam penalizadas por 

regressar porque há várias maneiras de fazer o retorno… porque o retorno pode implicar interdições de 

entrada ou não. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

d) Participação efetiva e próxima do Ministério Público nos processos de investigação criminal e 

maior severidade na aplicação das penas pelos magistrados no sentido de dissuadir diretamente a 

prática do crime e indiretamente, através da respetiva publicidade: 

Se começasse a ser noticiado que fulano de tal foi condenado a cinco anos, que fulano de tal foi 

condenado a quatro anos, se calhar começa a pensar duas vezes, não é? Enquanto é só o Mercedes que 

a gente lhes apreende e quatro ou cinco mil euros numa conta, vale a pena! (E15, OPC, nossa ênfase) 

 

Penas efetivas de prisão e, acima de tudo, retenções sobre a propriedade. (...) Em termos de resultados, 

que é o que interessa para avaliar, estamos... já passaram cinco anos mas eu continuo a dizer: é muito 

pouca jurisprudência e temo, se continua a este ritmo, que podemos chegar à questão de o considerar 

um crime inócuo daqui a 10 anos porque não é utilizado. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

O Ministério Público tem que ter uma visão muito mais virada para as vítimas do que tem neste 

momento. (...) Bastava os magistrados virem connosco a algumas ações de fiscalização para se 

aperceberem do tipo de crime que nós estamos aqui a falar. (...) Portanto, ou seja, (...) se os magistrados 

seguissem o nosso trabalho, se estivessem no terreno, portanto, a ouvir as pessoas – que isso é outro 

erro –, se ouvissem as vítimas como nós as ouvimos aqui, fragilizadas (...). Só que o magistrado está 

dentro do gabinete, fechado, não tem a noção nenhuma da realidade. (...) Como isto é um crime muito 

específico porque estamos a falar de pessoas, não é? Portanto, e é um crime, vá lá, de investigação 

muito peculiar e complexa e muito virada para um determinado tipo de procedimentos, efetivamente, se 

houvesse magistrados com uma ligação mais forte connosco, estreita, isso depois via-se no julgamento. E 

que o mesmo magistrado seguisse a investigação, formulasse a acusação e que estivesse no julgamento. 

(...) É que compensa, na sociedade atual, este crime, porque os lucros económicos e as sanções a que 

podem ser penalizados, supostamente, futuramente, não têm correlação com o benefício que vão ter 

durante vários anos e que, mesmo depois de condenados, continuam a ter! Porque nós temos vários 

processos contra as mesmas pessoas, sempre na mesma casa, e as pessoas continuam a viver a sua 

vida e não vão para a cadeia. (E17, OPC, nossa ênfase) 
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e) Criação de equipas multidisciplinares de assessoria técnica ao Ministério Público e sob sua 

alçada, coadjuvando os procuradores, em paralelo com os OPCs, no sentido de tornar os processos 

mais céleres e robustos ao nível da prova produzida: 

O que eu estou a dizer é que toda a gente sabe ler, chegaram lá, sabemos ler e as pessoas usam termos 

genéricos, usamos todos, muito prático... “o espírito da lei”... Nós estamos a falar de milhares de 

diplomas e milhares de abordagens e princípios; é muito pouco provável que um procurador que lida 

com tudo... das duas, uma: ou começam a fazer equipas mais especializadas – poderá ser uma solução 

– ou é muito pouco provável que ele tenha a agilidade e daí, depois, a tendência para procurar coisas 

que se repetem. Eu custa-me a acreditar que um juiz consiga ter um domínio absoluto, é impossível, é 

impossível. (...) Se me perguntar se eu acho que o Ministério Público deveria ter esses meios, não as 

polícias em si, porque o Ministério Público centraliza todas essas investigações... e se fossem feitas por 

nós ou a Polícia Judiciária ou até outras parecidas, violência doméstica e tudo o que se possa enquadrar 

pela necessidade... deveria, deveria ter uns quadros técnicos que ultrapassam claramente os secretários 

de justiça e técnicos de justiça e oficiais de justiça. Deveria ter uns quadros técnicos que fornecessem o 

serviço e nós solicitaríamos essa colaboração. Faz sentido haver essa disponibilidade e não é fácil haver 

essa disponibilidade, as coisas têm custos... os custos de tradução são caros, os custos técnicos são 

caros. E têm que ser caros... vão recorrer a técnicos que têm competência, eu não vejo como é que a 

coisa possa ser barata. Mas, se analisarmos... eu não tenho números mas não me admirava que 

pudesse justificar haver quadros em vez de haver um outsourcing de peritos. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

Deveriam ser equipas multidisciplinares coordenadas pelo magistrado do Ministério Público. Porque, é 

óbvio, nós, acompanhados por outras áreas do saber, se calhar conseguíamos melhores resultados para 

a verdade material, não é, qualquer que ela fosse. Nós somos equipas de investigação, não é, mas, como 

eu lhe disse há bocado, nós somos psicólogos, nós somos pais, mães, quer dizer, nós temos que ser o 

mais multifacetados... Mas, se calhar, com uma equipa com vários ramos, conseguiam-se melhores 

resultados. Mas, lá está, isto aqui tinha que ser com uma coordenação muito forte do Ministério Público, 

estamos a falar de segredo de justiça, não é? Ou seja, esses profissionais que nos poderiam ajudar 

tinham que estar ligados à máquina judicial para estarem também sob o segredo de justiça porque, 

como é óbvio, vão ter acesso, por exemplo, a escutas telefónicas, a coisas, portanto, da vida íntima das 

pessoas. (...) Eu, se tivesse aqui pessoas de outras áreas do saber, preferia; aliás, eu acho ótima esta 

ideia e até a incentivo porque, lá está, eu já trabalhei em várias equipas, com outras pessoas, e foi dos 

melhores resultados que nós já obtivemos. E porquê? Porque, se tivéssemos aqui uma pessoa da área da 

Psicologia, sim senhora, outra pessoa da área da Criminologia, outra da área forense, outra dos serviços 

sociais, todos juntos... “Temos aqui sinalizada uma vítima; olhe, vai falar com esta senhora, vai para aqui 

e a seguir vai para ali e até vai ter direito a um apoio do Estado para você sair dessa vida e para cortar a 
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ligação aos traficantes, vai ter um apoio estatal para isto”; depois, em termos da equipa, a equipa sabia 

toda mas tinha um cérebro, que era o magistrado do Ministério Público, que estava a coordenar tudo. Eu 

sou uma chefia intermédia, não é? Portanto, eu tenho uma equipa, eles reportam-me a mim mas eu 

reporto... Mas, se outras pessoas estivessem comigo, reportávamos tudo depois aos magistrados do 

Ministério Público, titulares do inquérito, eles absorviam a informação toda e delineavam a estratégia. (...) 

E mesmo nestas vítimas de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, quer dizer, até eu 

próprio, logo, num primeiro momento, também termos logo a perceção por um profissional qualificado de 

nos dizer “Esta cidadã é…” – não é convincente, falta-me a palavra… – “é credível”. (...) Não nossa, lá 

está, até para ser uma pessoa externa ao nosso serviço (...) para que essa pessoa também não sentisse 

uma sensação de hierarquia connosco, ou seja, também para ter opinião própria. Porque o Ministério 

Público é que devia superintender essas pessoas, que é para nem se sentirem… ou seja, 

inconscientemente até, não seguirem a nossa linha de raciocínio, até para terem sentido crítico na 

descoberta da verdade. Por exemplo, imaginemos: nós, numa operação de fiscalização em que a gente já 

sabe que daí vai surgir um processo-crime, já levar as tais equipas, coordenadas, sim senhora, e depois 

aqui, cada um fazer a sua análise da sua área, fazer o seu relatório para o Ministério Público. O 

Ministério Público, sim senhora, “Olhe, esta equipa faz isto, esta faz isto, esta faz aquilo…”, distribuição 

mas com conhecimento de tudo a todos, sem problema nenhum. Ou seja, um processo que eu sei que 

demora um ano e meio ou dois anos a investigar, se calhar em seis meses está resolvido, bem resolvido, 

e que eu, neste caso, o investigador, quando chegar a tribunal, não é a parte mais fraca e sim a parte 

mais forte. E que, sim senhora, os traficantes tinham alguma coisa a temer porque sabiam que aquilo era 

a verdade e não havia maneira de fuga, mesmo com os melhores advogados... porque eles têm dinheiro 

para os melhores advogados… Mas, independentemente da defesa deles – porque têm direito à sua 

defesa –, mas também o Estado tem o dever de defender estas vítimas. (E17, OPC, nossa ênfase) 

 

f) Alargamento da utilização de procedimentos de investigação criminal e de proteção às vítimas, 

nomeadamente em termos da recolha de declarações para memória futura, ocultação de testemunhas 

em sede de audiência judicial ou prestação de declarações através de videoconferência, contribuindo 

para um restabelecimento mais rápido das vítimas e para uma maior eficácia, preservação e celeridade 

da investigação: 

Daí a vantagem das memórias futuras: é recolhido o depoimento e o depoimento fica. Em sede de 

julgamento não há aquele teatro, que tem sempre influências porque os juízes são pessoas, os 

procuradores são pessoas, os advogados são pessoas e, por mais que nós tentemos balizar, temos que 

lidar com isso. E seriam processos mais estanques. (E16, OPC, nossa ênfase) 
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g) Promoção de uma maior fiscalização dos mercados de trabalho e sexual, uma vez que estes 

acabam por ser os contextos onde a exploração se concretiza. Esta medida permitiria, assim, prevenir 

situações de tráfico e detetar mais precocemente eventuais delitos e será, como relembrado por alguns 

participantes, particularmente relevante face a uma previsão de agravamento generalizado das 

condições de vida, na medida em será expectável que estas potenciem novas formas de exploração 

laboral: 

É, e acho que aqui as inspeções têm que ser bem mais frequentes e atuantes, não só no mercado sexual 

mas também no setor laboral e naquelas atividades que nós sabemos que são mais propensas a ter 

pessoas nestas situações como, por exemplo, a agricultura e a construção civil.  (E8, ONG)   

 

h) Intensificação da uniformização de procedimentos de atuação e agilização da cooperação 

interinstitucional ao nível local, nacional e internacional (e.g., entre países de origem, de trânsito e de 

destino), designadamente pelo reforço da rede de parcerias e pelo seu alargamento a entidades de 

outros países, em especial ao nível da resposta do acolhimento das vítimas, no sentido de uma 

melhoria contínua desses mesmos procedimentos, fomentando também a troca de informações e a 

partilha de experiências sobre novas configurações e formas de combate ao problema: 

O tráfico tem que se pensar também em termos macro e, portanto, à semelhança do que nós, no país, 

fazemos, ao deslocar uma mulher de norte para sul, em termos da Europa teríamos que alargar o âmbito 

da mesma forma. (…) Sim, na minha opinião, estas mulheres teriam mesmo que circular em termos da 

Europa, se não for no Mundo, para proteção, com a mudança de identidade e tudo. São situações muito, 

muito graves. Portanto, são situações que teriam mesmo que ter este tipo de medidas extremas. (E6, 

ONG, nossa ênfase) 

 

Falta criar mecanismos mais claros, procedimentos mais uniformes e claros de atuação. (E11, OG) 

 

Falta, muitas vezes, as pessoas perceberem que não podemos trabalhar em capelinhas. Este não é um 

domínio meu, não é um domínio teu, é um domínio de todos nós, de todos e de todas nós, não é? E, 

portanto, temos que ter um esforço mais concentrado e em rede para trabalhar nestas matérias. E falta 

introduzirmos as alterações: ora, o modelo [formulado no âmbito do Projeto CAIM] funciona muito bem 

mas, quando o vamos a colocar em prática, percebemos que se calhar não pensamos uma situação, 

noutra situação, noutra situação. Falta introduzirmos no modelo essas alterações que nós agora, com a 

prática, vamos percebendo que são necessárias ter. (E12, OG, nossa ênfase) 
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Portanto, aí era preciso criar uma rede de parceiros ao nível local, que envolvem a polícia, que envolvem 

hospitais, que envolvem escolas, que envolvem outros meios, para identificar as pessoas, detetar... 

Portanto, esta capacitação e a awareness raising das pessoas que estão à volta também é uma outra 

área de trabalho. E o trabalho com as polícias para que, nas entrevistas às vítimas, nós estejamos 

presentes. (E14, OIG) 

 

i) Constituição de equipas multidisciplinares descentralizadas de suporte às vítimas – atendendo 

a que o modelo estabelecido pelo I PNCTSH apenas contemplou uma equipa em termos nacionais –, 

providas dos meios e dos contactos necessários para, por exemplo, serem capazes de atuar em 

situações de urgência:  

Eu acho que ainda devia haver uma maior... quem sabe, equipas mistas nestas áreas. Em vez de haver 

uma equipa especializada no SEF ou na Polícia Judiciária, porque não haver equipas mistas 

especializadas, por exemplo? Ou haver, (…) se calhar, também aqui haver uma espécie de... por 

exemplo, nas Comissões de Proteção de Menores há várias entidades, várias organizações... Não estou a 

dizer para haver todas mas haver algumas equipas junto das autoridades policiais que até se reuniriam 

numa organização ou em duas, não é, que tenham uma casa-abrigo ou que tenham determinado tipo de 

apoios. Obviamente que era alargada a todas em termos de cooperação mas uma ou outra... E que 

permitisse, de facto, quando o caso viesse para a polícia, uma pessoa, uma entidade ou organização 

estar lá e, talvez, sensibilizar para algumas coisas. Porque às vezes, por muito... isto é a questão da 

formatação, quer dizer, eu, por muito que pense, se eu disser “Ai, mas este sacana devia ir para a 

prisão”, se a vítima está a chorar e a dizer que tem medo e que não quer ir, eu não vou arrastá-la, não 

vou. Claro que a polícia diz o contrário, quer dizer, “Se ela não a arrasta, como é que eu o prendo?”, não 

é? Eu compreendo isso. Portanto, tem que haver um meio-termo que acho que devemos encontrar em 

conjunto. (E1, ONG, nossa ênfase) 

 

j) Investimento na formação técnica especializada, com destaque para grupos específicos, tais 

como magistrados e outros operadores judiciários, OPCs, equipas técnicas de entidades estatais e de 

organizações da sociedade civil de apoio às vítimas de crimes, à população imigrante, elementos dos 

meios de comunicação social, bem como de comunidades religiosas:  

Uma área que nós achamos extremamente importante é a formação à magistratura. (E2, ONG) 

 

Tem que haver uma intervenção altamente especializada, os técnicos que intervêm têm que ser 

altamente especializados, têm que ter uma formação muito específica. (E6, ONG) 
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Estas pessoas dirigem-se, normalmente, a locais de culto, a padres ou pastores que as tentam ajudar na 

sua integração. Acho que estes deveriam estar também alerta e preparados para intervir junto destas 

situações. (E11, OG) 

 

As pessoas regem-se um bocado por clichés e vão “empurrando com a barriga”. Agora, que o problema 

existe, que o problema acarreta muitas variáveis e que é preciso ter em conta, desde a saúde pública até 

à questão da integridade profissional e há questões de política de família (…). E acredito que seja difícil 

mas, de facto, acho que é um começo, o crime ter alterado e ter uma redação como tem agora permite 

outras coisas mas tem que haver mentalidade e tem que se moldar a mentalidade do senhor juiz e do 

senhor procurador e tentar-lhes [sic] explicar... ou eles começarem a aceitar e a abordar os processos 

por aí, de maneira a que haja jurisprudência. É o que eu lhe digo, o meu receio é que daqui a 10 anos 

possa correr o risco de ser daqueles crimes que teve três condenações! (E16, OPC) 

 

No que diz respeito à informação e sensibilização comunitárias, os participantes salientaram a 

necessidade de apostar em diferentes mensagens em função de públicos específicos (e.g., campanhas 

direcionadas para as vítimas, para a prevenção e pedido de ajuda; para as camadas jovens no sentido 

de informar sobre os fatores de vulnerabilidade e as respostas institucionais disponíveis; para os 

clientes da indústria sexual, informando sobre a criminalização do recurso a serviços sexuais pagos 

prestados por vítimas): 

Nós devíamos é ter diferentes mensagens porque o público... Eu concordo, não é, os clientes podem ser 

quaisquer uns. Mas a mensagem deve ser diferente porque, quando nós pensamos numa campanha, 

podíamos passar a campanha direcionada para a vítima, para o pedido de ajuda, o pedido de ajuda ou 

até a própria prevenção, ou, então, estas diferentes campanhas que também abordam a legislação. (E2, 

ONG) 

 

Mas eu acho que, talvez numa campanha de disseminação ao público, poderá haver alguma coisa mais 

específica para o cliente, não é? (E1, ONG) 

 

A minha perceção é que, em termos sociais, continuamos, de forma geral, a não estar muito atentos a 

isto nem muito… vou usar a expressão “sensibilizados para”, sensibilizados não no sentido de... não 

acredito que, em termos sociais, alguém tenha conhecimento de uma situação destas e não a sinta, não 

é? Mas, de facto, não estamos alerta para este fenómeno e, de facto, eu acho que em Portugal não 

temos muita perceção de que efetivamente isto existe e acontece e, às vezes, se calhar, bem mais 

próximo do que imaginaríamos. E, portanto, eu acho que as campanhas de divulgação que também têm 
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sido feitas, não sei se têm chegado efetivamente e de forma generalizada às pessoas e, portanto, parece-

me que teria, uma intervenção futura, de passar também por aqui e investir também mais ainda nessa 

área. (E10, OG) 

 

Também é necessário os técnicos terem maior conhecimento, tal como a população, e saber reconhecer 

o seu papel enquanto agentes neste processo. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Já se 

começou a sensibilização pública mas é importante continuar, insistir. (…) As questões culturais também 

desempenham um papel muito importante... por exemplo, em relação à prostituição, daí a necessidade 

de uma informação mais clara. (E11, OG, nossa ênfase) 

 

Nesta linha, foi dado particular destaque à necessidade de formação da população mais jovem, 

nomeadamente através das escolas e, preferencialmente, pela infusão curricular destes conteúdos, 

alertando para mutações recentes do crime, designadamente dos riscos da internet neste problema: 

Não só a nível de ensino superior que, para nós, é lógico, faz todo o sentido, mas também desde o início, 

esta prevenção, esta sensibilização para esta problemática. (E2, ONG) 

 

As pessoas são “Ah, deixa andar”, não olham, não pensam, não têm vontade própria. E isso tem que ser 

incentivado nas escolas, através da educação dos nossos filhos, transversalmente, e muito nas escolas. 

(E6, ONG) 

 

Uma efetiva mudança de mentalidades só será possível, segundo alguns participantes, se toda a 

sociedade estiver verdadeiramente mobilizada e balizada por uma cultura de respeito pelos direitos 

humanos, de entreajuda e valorização mútuas, e deixar de olhar para o crime como um problema “dos 

outros”: 

Enquanto não tivermos esta atitude, nada vai mudar. (…) E nunca pensar que esta é uma situação que 

não nos vai dizer diretamente respeito. Pensar que todos podem ter uma vida diferente. Não pensar, por 

exemplo, que quando uma prostituta se integra no mercado de trabalho normal vai dormir com o patrão, 

vai ser sempre uma prostituta. (E8, ONG, nossa ênfase) 

 

Portanto, se houvesse, na sociedade, o sentimento de que aquilo é uma coisa grave… Portanto, toda a 

gente sabe e a sociedade fecha os olhos e vira a cara para o lado. Porquê? Porque não interessa. (...) A 

gente não pode fazer mais nada! Só que a sociedade diz: “Ah, é uma prostituta, está ali porque gosta de 

se prostituir”. (E17, OPC) 
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Curiosamente, e ao contrário da perceção da maioria, um dos participantes considerou que, no 

que concerne aos aparelhos policial e judicial, esta necessidade já não se colocava de uma forma tão 

premente: 

Eu acho que quem tem que estar sensibilizado para estas questões já está sensibilizado, sinceramente, 

acho que… Nunca é demais repetir as coisas, nunca é demais chamar a atenção das pessoas e levar os 

profissionais, sejam eles as polícias ou magistrados, para o que é a realidade de algumas destas 

mulheres, não é? Que, nalguns casos, é terrível. (E15, OPC) 

 

k) Proliferação da investigação científica sobre o tema, tendo em conta que a própria legislação e 

os esforços preventivos e interventivos deverão alicerçar-se num conhecimento aprofundado sobre o 

fenómeno. Algumas das áreas que foram consideradas relevantes a este nível consistiam na análise 

dos processos judiciais concluídos pela prática deste ilícito e das motivações dos clientes para a 

aquisição de serviços sexuais pagos: 

A questão é que até hoje, eu, das situações que pesquisei e tudo, o fenómeno está estudado pela rama. 

Há estudos muito fortes lá fora e que estudam o fenómeno e certamente, depois, os fenómenos têm 

características para Portugal, características específicas para países que são de destino, características 

para os que são de origem, para países que são um trampolim e há vários papéis a assumir. (…) Mas 

terá que haver estudos mais fiáveis e, daqui a uns anos, se calhar, alguém olhar para o fluxo migratório 

ilegal, no caso, para finalidades de exploração laboral e exploração sexual, se calhar recorrer e ver 

processos… isso dá algum trabalho… procurar os processos condenados por auxílio à imigração e afins 

para tentar fazer uma diferença de uma realidade que existe; depois tentar procurar outras situações que 

nem chegaram a processos-crime porque acontece, pessoas que foram expulsas de território nacional ou 

até ficaram e depois inseriram-se, no mercado de trabalho, arranjaram meios. E depois de termos essa 

leitura do fenómeno, fazer uma legislação mais específica para nós. (...) Eu acho que era saudável que 

alguém fizesse um estudo ao contrário, que é, em vez de entrevistar as vítimas e tudo, que tem que 

existir mas, suponhamos, um segundo estudo que fosse tentar saber das motivações que levam as 

pessoas a procurar. E depois, aí, ajustar as normas. (E16, OPC, nossa ênfase) 

 

l) E, por último, alguns participantes chamaram a atenção para a necessidade de intervir ao nível 

dos fatores que favorecem uma maior vulnerabilidade face ao tráfico, como sejam a pobreza e a 

exclusão social, a desigualdade de género e a discriminação étnica ou racial, através de medidas de 

caráter estrutural e setorial. Neste sentido, na base de qualquer política de combate ao tráfico deverá 

estar a promoção da melhoria generalizada das condições de vida das populações, visando-se, por 

essa via, a diminuição dos fatores de vulnerabilidade. Esta recomendação implica, obviamente e uma 
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vez mais, um forte envolvimento de diferentes estruturas governamentais e uma articulação estreita 

com as organizações da sociedade civil. Por outro lado, os Estados deverão procurar afincadamente a 

reconciliação dos seus interesses com os direitos fundamentais das vítimas enquanto seres humanos: 

Uma das coisas que nós consideramos é que, para combater o tráfico para fins de exploração sexual, 

naturalmente é necessário combater as causas que levam à prostituição. Não pode combater o tráfico 

para fins de exploração sexual sem combater as causas que levam à prática da prostituição, são duas 

faces da mesma moeda. E, portanto, estão as duas tão interligadas e ignorar isto leva a um insucesso de 

combate ao tráfico. (E5, ONG, nossa ênfase) 

 

Mas as campanhas não são o suficiente; portanto, temos que promover toda a parte pré-partida porque a 

reintegração no país de destino começa no país de origem. Combater a pobreza e o desemprego… (E14, 

OIG, nossa ênfase) 

 

4. Discussão e conclusões 

Os resultados do presente estudo apresentam-se, genericamente, em linha com os dados dos 

poucos estudos conduzidos no país sobre o tráfico de seres humanos, em particular os resultados dos 

estudos de Peixoto e colaboradores (2005) e de Santos de colaboradores (2008). Esta consonância é, 

porém, sinónimo da persistência de alguns problemas verificados neste domínio, apesar das recentes 

evoluções registadas no contexto nacional sobre este problema. Desde logo, apesar da revisão do 

Código Penal de 2007, que resultou numa nova conceptualização do crime, as considerações dos 

participantes permitem concluir que permanecem as dificuldades na sua definição. Este, aliás, tem 

sido um dos problemas que, de forma reiterada, tem sido apontado na literatura sobre o tema 

(Clawson et al., 2006; Malarek, 2004), sendo certo que a definição do conceito, para além de variar 

consoante os autores ou organizações, difere igualmente em função do seu posicionamento teórico, 

particularmente quando a análise incide sobre o tráfico para fins de exploração sexual (Doezema, 

1999; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007). Assim, e tal como os dados do presente estudo demonstram, 

é frequente encontrar posições que postulam uma leitura mais abrangente da definição patente no 

Protocolo de Palermo, designadamente por parte de organizações da sociedade civil que se dedicam 

ao apoio às vítimas, e outras que traduzem uma visão mais restrita do artigo 160º do Código Penal, 

em particular por parte dos OPCs e do aparelho de justiça. Em suma, o quadro normativo atualmente 

em vigor, embora esteja mais em consonância com os documentos internacionais de referência sobre 

esta matéria, continua a contemplar termos imprecisos que, consequentemente, dão azo a diferentes 

interpretações. 
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Um dos fatores que mais contribui para esta discussão consiste, no caso do tráfico para fins de 

exploração sexual, no consentimento inicial das vítimas para o seu envolvimento na indústria do sexo, 

tal como apontado por vários participantes e já debatido por diversos autores (e.g., Doezema, 1998; 

Gallagher & Holmes, 2008; Santos et al., 2008). Aliás, este facto, juntamente com a frequente falta de 

autoperceção por parte das vítimas dessa mesma condição e a dificuldade em consubstanciar os 

conceitos de “ardil” e “especial vulnerabilidade” previstos no texto da lei, parece contribuir para uma 

maior dificuldade na identificação deste tipo de situações, sendo, portanto, fundamental clarificar, quer 

pela via da redefinição da própria norma, quer pela via jurisprudencial, estes conceitos. A manter-se 

este cenário, será, naturalmente, legítimo pressupor que as taxas registadas oficialmente traduzem 

uma subrepresentação dos delitos efetivamente cometidos.  

Neste seguimento, a presença de considerações sobre a importância do consentimento inicial 

para a prática prostitutiva por parte de muitas vítimas, e em particular de mulheres de nacionalidade 

brasileira, tal como indicado por alguns dos participantes no estudo, poderá potenciar a ideia de que o 

consentimento minimiza a severidade das situações de tráfico e, tal como sugerido por Neves (2011), 

favorecer uma postura de naturalização da violência na prostituição e a estigmatização ou exclusão 

social das mulheres brasileiras. Deste modo, a questão da nacionalidade e a sua associação ao 

estatuto de vítima continua a ser uma questão polémica e será, em grande parte, fruto de uma maior 

mediatização da prostituição praticada por mulheres brasileiras em Portugal (idem). Na mesma linha, 

Santos e colaboradores (2008) advertiram para que a consideração da prostituição enquanto opção 

laboral migratória por parte deste grupo em particular poderá contribuir para um maior encapotamento 

de situações de tráfico; aliás, a perceção de que as mulheres brasileiras estarão menos sujeitas à 

vitimação por tráfico do que, por exemplo, as nigerianas ou oriundas de países da Europa de Leste 

acaba por contradizer as estatísticas oficiais, uma vez que uma grande percentagem das vítimas 

confirmadas para fins de exploração sexual em Portugal é precisamente de nacionalidade brasileira 

(MAI, OTSH, 2010a, 2010b, 2011, 2012). Por último, estas perceções favorecerão, também, a 

construção de uma hierarquização destas mulheres (Santos et al., 2008), cuja base será constituída 

por aquelas que consentiram esse envolvimento, com repercussões em termos do apoio social que 

lhes é, depois, disponibilizado. Aliás, como resulta deste e de outros estudos anteriores (e.g., Doezema, 

1999; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Hodge & Lietz, 2007; Peixoto et al., 2005; Santos et al., 

2008), esse consentimento é, geralmente, parcial, pelo que esse estado de “semiconsciência” das 

vítimas nunca poderá ser entendido como uma escolha absolutamente autodeterminada. 
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A complexidade na definição do conceito de tráfico e a discussão em torno das questões da 

“ação voluntária” (Viuhko, 2010) e do “vício de vontade” (Santos et al., 2008) das mulheres envolvidas 

no mercado sexual acaba por implicar, por inerência, uma dificuldade na definição do que significa ser 

vítima deste crime. Esta é uma discussão que, não raras vezes, resvala para a dicotomia entre a 

prostituição “forçada” e a “voluntária”, perceções que ecoam do próprio debate ideológico entre as 

perspetivas feministas que defendem o abolicionismo, ou seja, que toda a prostituição representa uma 

negação dos direitos das mulheres e constitui uma forma de dominação masculina que as reduz à 

condição de objetos de gratificação sexual (Barry, 1995; O’Connell Davidson, 2008), e o movimento 

ativista das trabalhadoras do sexo, que postula a prostituição como uma escolha que poderá ser 

voluntária e viável, defendendo, desta forma, uma clara distinção entre a prostituição e o tráfico 

(Doezema, 1998, 1999). Ora, se é consensual a ligação entre o tráfico para fins de exploração sexual e 

a prostituição, já o nexo de causalidade entre ambos continua a suscitar grande debate, tal como a 

suposição de que o combate ao tráfico implica necessariamente o combate à prostituição (Santos et 

al., 2008), como traduzido também por algumas das opiniões avançadas pelos participantes. 

A discussão em torno da definição do crime e das suas premissas foi, ainda, alargada por uma 

das participantes pela invocação do debate, nascido no seio da teoria feminista, relativo à própria 

vitimação e à atribuição do estatuto de vítima, partindo da conceptualização que dicotomiza “vítimas” e 

“sobreviventes” (Lamb, 1999). Tendo sido considerada neste estudo como uma questão que não se 

reduz a um mero posicionamento ideológico, na medida em que este debate também tem implicações 

sociais e políticas, bem como impacto nos próprios modelos e resultados da intervenção junto deste 

público, há, porém, argumentos distintos a considerar. Se, tal como espelha a opinião da participante 

em questão, a utilização do termo “vítima” favorecerá uma representação da pessoa enquanto ser 

passivo e impotente, que, consequentemente, terá um efeito bloqueador da sua emancipação, já o 

termo “sobrevivente” veiculará um sentido de resistência, agência e empowerment da pessoa no seu 

próprio processo de recuperação. No entanto, na linha do que têm defendido autores como Goodey 

(2003) ou Convery (2006), esta substituição dos conceitos não veio melhorar o entendimento sobre a 

experiência da vitimação, para além de ter o potencial de promover um processo de negação social do 

impacto da opressão, alimentar uma conceptualização da vitimação como uma questão de escolha e 

não de facto e promover uma associação linear entre sobrevivência e adaptação e entre vitimação e 

inadaptação humanas, com implicações em termos da proteção dos seus direitos. Será, deste modo, 

importante atender à carga simbólica e significado de ambos os termos, fomentando uma perspetiva 

mais compreensiva da experiência em causa. 
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No que respeita à caracterização sociodemográfica dos agentes envolvidos no tráfico (vítimas, 

traficantes e clientes), os resultados do estudo revelam uma forte consonância com o perfil traçado por 

alguns autores e entidades, nacionais e internacionais, que efetuaram algum tipo de análise sobre a 

situação do tráfico e do mercado sexual no país (Manita & Oliveira, 2002; Oliveira, 2003; MAI, OTSH, 

2010a, 2010b, 2011; Peixoto et al., 2005; Ribeiro et al., 2005, 2007; Santos et al., 2008; U.S. 

Department of State, 2010, 2011, 2012). Deste modo, no que concerne às vítimas, as perceções dos 

participantes apontam sobretudo para mulheres jovens, tipicamente oriundas da América Latina, em 

especial do Brasil e Colômbia, da Europa de Leste, designadamente da Rússia, Ucrânia e Roménia, e 

do continente africano, em particular da Nigéria e Angola, invariavelmente provenientes de contextos 

socioeconómicos desfavorecidos.  

Deste modo, as características “sexo feminino”, “idade jovem”, “baixo nível educacional” e 

“background socioeconómico desfavorecido” são, em congruência com a generalidade dos estudos 

sobre o tráfico, em particular daquele que se destina à exploração sexual, concebidas como fatores de 

maior vulnerabilidade (Bales & Lize, 2005; Simkhada, 2008; Stotts Jr. & Ramey, 2009). De resto, as 

características físicas e a nacionalidade parecem, em termos da realidade nacional, ser condicionadas 

pelas necessidades do próprio mercado, pelo que estas serão distribuídas por zonas geográficas e por 

contextos de exploração distintos consoante as preferências e o poder de compra dos clientes. Quanto 

a esta distribuição, parecem não registar-se muitas diferenças face à caracterização avançada por 

Ribeiro e colaboradores (2005) e por Santos e colaboradores (2008), isto é, a prevalência de mulheres 

oriundas da América Latina em casas de alterne e apartamentos no Norte do país, de africanas no 

contexto de rua na zona Centro e das mulheres provenientes da Europa de Leste em clubes no Centro 

e Sul de Portugal, com a exceção das romenas, cuja colocação também será maioritariamente na via 

pública. O maior anonimato proporcionado pelos apartamentos e casas particulares foi salientado 

neste estudo, tal como nos dos autores citados, como outra das mutações recentes ao fenómeno, fator 

que também estará relacionado com a maior dificuldade de deteção dos ilícitos por parte dos OPCs. 

Do mesmo modo que as vítimas são distribuídas por diferentes contextos de exploração tendo 

em conta as suas características e a sua correspondência às necessidades do mercado, também a 

presença dos clientes difere tendo em conta esses mesmos contextos (Santos et al., 2008). Assim, 

haverá uma correspondência entre os contextos e o estatuto socioeconómico dos clientes, sendo, por 

isso, possível encontrar um amplo espetro de perfis, desde os mais jovens aos mais maduros, dos 

mais humildes aos mais abastados, dos mais indiferenciados aos mais eruditos, cada um procurando 

serviços diferentes.  
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Para além da elevada presença de mulheres de nacionalidade estrangeira nos contextos 

tipicamente associados à prostituição, os resultados dos estudos de Ribeiro e colaboradores (2005, 

2007) e de Santos e colaboradores (2008) também deram conta de uma elevada incidência destas 

cidadãs numa condição de ilegalidade migratória, situação que, associada à frequente rotatividade das 

mulheres por vários estabelecimentos diferentes, indiciariam a presença de situações de tráfico no 

meio prostitucional. Todavia, os resultados deste estudo sugerem que esta rotatividade, justificada em 

grande parte pela necessidade de evitar problemas com as autoridades policiais, poderá ser uma 

realidade cada vez menos frequente.  

De acordo com a experiência e perceções dos participantes, o perfil dos traficantes e as formas 

de atuação das redes de tráfico também vão de encontro aos resultados dos relatórios e estudos 

produzidos sobre esta matéria no que diz respeito ao panorama nacional (e.g., Peixoto et al., 2005; 

Pereira & Vasconcelos, 2007; Santos et al., 2008) e às estatísticas oficiais (MAI, OTSH, 2010a, 2010b, 

2011, 2012). Quanto aos traficantes, os elementos de caracterização mais utilizados consistem na 

variável “sexo”, com uma predominância de indivíduos do sexo masculino – ainda que tivessem sido 

frequentes as referências à presença de mulheres, muitas vezes compatriotas das vítimas ou que 

tinham sido, elas próprias, vítimas no passado, assumindo, depois, o papel de agentes angariadoras ou 

mesmo líderes dos grupos criminosos –, “nacionalidade” e “ocupação profissional”, em que os 

cidadãos portugueses surgem claramente destacados como agentes da exploração, nomeadamente 

por via do estatuto de proprietários dos estabelecimentos onde as vítimas são colocadas; todavia, nos 

casos das redes da Europa de Leste, os dados sugerem que a gestão da atividade criminosa estará 

sobretudo a cargo de indivíduos de nacionalidade estrangeira, tipicamente da mesma zona geográfica 

das vítimas, exercendo um maior controlo sobre todas as fases da transação. 

Relativamente à caracterização das redes, também não há registo de alterações relevantes, tal 

como no que respeita às fases e dinâmicas do processo de tráfico. Desta forma, a fase de angariação 

surge sobretudo caracterizada por estratégias tipicamente assentes no logro das vítimas por parte de 

pessoas com algum grau de proximidade e relacionadas com propostas de trabalho economicamente 

apelativas no estrangeiro, ainda que estas sejam na indústria do sexo; o transporte através de diversas 

rotas, dependendo do país de origem das vítimas e sobretudo com a preocupação de evitar o controlo 

das autoridades policiais; a colocação das vítimas em contextos distintos, consoante as necessidades 

dos mercados; a exploração da mão de obra, sobretudo no caso dos homens, e sexual, no caso das 

mulheres, com recurso a diversas estratégias de controlo que, no entanto, assentarão, essencialmente, 

no uso de ameaças e de outras formas de violência psicológica, no recurso à violência física, na 
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restrição da liberdade de movimentos das vítimas, na submissão económica através de um sistema de 

dívidas e de multas, bem como na dependência de estupefacientes. A presença de outras estratégias 

de natureza mais específica, tais como o recurso ao voodoo no caso das vítimas nigerianas, foram 

igualmente indicadas enquanto materializações daquilo que um entrevistado no estudo de Santos e 

colaboradores (2008) designou por “cultura do medo” (p. 147), cujo objetivo é fomentar a submissão 

e o autocontrolo. Aliás, estas, tais como as vítimas oriundas do Leste Europeu, foram conceptualizadas 

como constituindo grupos psicologicamente mais propensos a aceitar condições de subjugação (Santos 

et al., 2008), quer por questões culturais, quer histórico-políticas.  

As redes são também caracterizadas em função da sua origem (e.g., as brasileiras foram 

percebidas como menos organizadas e violentas do que as nigerianas e da Europa de Leste) mas os 

participantes que representam OPCs foram consensuais em considerar ter havido uma diminuição 

significativa dos fluxos de tráfico da Europa de Leste comparativamente aos que se verificaram em 

meados da década de 90, sendo esta situação resultado de vários fatores, nomeadamente de uma 

maior atuação por parte das autoridades policiais e da menor atração por via da crise económica que 

se abateu sobre o país, tal como já afirmado por outros autores (e.g., Peixoto et al., 2005; Pereira & 

Vasconcelos, 2007; Santos et al., 2008). No entanto, estes fatores terão que ser balanceados com a 

capacidade de flexibilidade destas organizações, cuja atuação poderá apenas ter vindo a assumir novas 

configurações, tornando-se ainda menos visíveis. Exemplo desta capacidade é o facto de o recurso a 

contextos de exploração mais privados (e.g., apartamentos ou moradias) ter vindo a aumentar e de, 

atualmente, os agentes recorrerem cada vez menos à violência física como forma de controlo das 

vítimas, intensificando o seu domínio através de estratégias mais subtis ou dissimuladas (Viuhko, 

2010), tais como a violência psicológica. 

Um dos aspetos que resultou da análise dos discursos dos participantes e que assume particular 

relevância para a ação dos profissionais de saúde, nomeadamente mental, relaciona-se com o impacto 

da experiência de tráfico, domínio onde é também importante analisar a utilização de mecanismos de 

defesa utilizados pelas vítimas para fazer face a esse mesmo impacto, sendo este um aspeto crucial 

para melhor compreender os significados atribuídos à experiência do tráfico e, em consequência, para 

melhor intervir a este nível. Este é, porém, um domínio que muitas vezes é dificultado pela falta de 

reconhecimento da exploração por parte das vítimas (LSI, 2008; Marshall, 2001; Santos et al., 2008). 

Embora este seja um estudo que assenta nas perceções e experiências de profissionais, e não 

diretamente das vítimas, os resultados apurados em termos das principais consequências do tráfico 

são consistentes com as conclusões de vários estudos conduzidos especificamente sobre a questão do 
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impacto (e.g., Cwikel et al., 2003, 2004; Hossain et al., 2010; Ostrovschi et al., 2011; Tsutsumi et al., 

2007; Zimmerman et al., 2003, 2006, 2008), que sugerem que o tráfico poderá ter efeitos físicos e 

psicológicos particularmente negativos, severos e persistentes devido ao efeito cumulativo de múltiplos 

episódios traumáticos.  

Deste modo, a debilidade física decorrente da contração de DSTs, da privação alimentar, de 

descanso, de condições básicas de higiene, do consumo de substâncias psicoativas e/ou da exposição 

a violência assume uma forte relevância no discurso dos participantes; no que diz respeito às principais 

consequências psicológicas, os resultados apontam, à semelhança da investigação produzida em 

termos internacionais, para uma elevada incidência de sintomatologia do foro da ansiedade e da 

depressão, frequentemente materializada numa sensação persistente de medo, em sentimentos de 

culpa e vergonha, sobretudo se houve um consentimento inicial para o envolvimento no mercado 

sexual. Curiosamente, Santos e colaboradores (2008) indicaram, no seu estudo, que esta fragilidade 

em geral, e que os sentimentos de culpa e vergonha em particular, poderão ser mais evidentes nas 

vítimas que não prestaram o seu consentimento inicial para o referido envolvimento no mercado 

sexual, uma vez que o “choque” com esta realidade teria maior potencial de devastação. 

Apesar de o presente estudo não fornecer indicadores a este nível, de acordo com alguns 

autores (e.g., Acharya, 2008; Borland, 2006; Ostrovschi et al., 2011; Stotts Jr. & Ramey, 2009; 

Zimmerman et al., 2006), este impacto poderá ainda ser agravado pela presença de experiências 

prévias de violência, pela maior severidade dos abusos infligidos, maior debilidade dos contextos físicos 

da exploração e das condições básicas de subsistência, pela maior permanência temporal na situação 

de tráfico, bem como pela maior dificuldade de acesso a cuidados de saúde durante a experiência de 

tráfico. A presença destes danos, por seu turno, tem o potencial para afetar o funcionamento cognitivo, 

emocional e social das vítimas, dificultando processos fundamentais na sua recuperação (Zimmerman 

et al., 2006), bem como a sua colaboração nos processos judiciais, motivo pelo qual vários 

participantes neste estudo sugeriram um alargamento do período de reflexão e recuperação. Este 

aumento do prazo será tanto mais importante quanto maior for a resistência da vítima em colaborar e 

a postura de desconfiança que adote, mesmo em relação aos técnicos dos serviços de apoio, postura 

esta que, com frequência, se alicerça na perceção ou na experiência de contacto com elementos 

corruptos das autoridades policiais nos seus países de origem e no medo de eventuais sanções em 

termos legais, tais como a sua acusação pelo envolvimento em práticas ilícitas ou a extradição devido à 

eventual situação de ilegalidade em termos migratórios (e.g., Meigs, 2005; Peixoto et al., 2005; Santos 

et al., 2008; Studnicka, 2010).  
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De acordo com a experiência dos participantes, as estratégias de defesa utilizadas pelas vítimas 

passam, sobretudo, pela alteração psicológica do significado da experiência no sentido de tornar essas 

circunstâncias menos ameaçadoras ou intoleráveis, nomeadamente através da negação, da 

dissociação e da normalização de determinados eventos, bem como da utilização de álcool ou de 

substâncias estupefacientes no sentido de “inebriarem” as suas emoções durante a prática dos 

serviços sexuais. No entanto, tal como realçam Logan e colaboradores (2009), essas estratégias de 

mudança cognitiva poderão, em última análise, ter um impacto negativo, comprometendo o seu 

equilíbrio psicológico. Segundo Mukasey e colaboradores (2008), a falta de autoperceção por parte das 

vítimas relativamente à própria vitimação, coadjuvada pelo comportamento de manipulação dos 

traficantes, pela frequente situação de restrição da liberdade de movimentos e pelo facto de a sua 

subsistência depender, muitas vezes, dos próprios exploradores, poderá, ainda, motivar fenómenos de 

identificação com estes últimos, situação também apontada por Santos e colaboradores (2008), o que 

poderá levar algumas vítimas a renunciar a componentes importantes da sua autodeterminação 

(Zimmerman et al., 2003). 

Torna-se, assim, evidente a necessidade de garantir, desde o início do processo de recuperação, 

o acesso a uma intervenção especializada em termos psicológicos. Esta, tal como sucede para a 

generalidade dos outros crimes violentos, tem sido dominada pelas perspetivas feministas e de gestão 

da crise, assumidos enquanto modelos privilegiados neste âmbito pelos princípios que advogam e 

pelos objetivos que perseguem (Machado, 2004b), focando a ação técnica na procura e agilização de 

respostas céleres com vista a uma rápida estabilização orgânica e psicológica, preocupação que, de 

acordo com vários participantes envolvidos neste estudo, tem sido claramente privilegiada numa fase 

inicial da intervenção. 

Embora não tendo sido esta uma das pretensões do presente estudo, não será possível, a partir 

dos resultados obtidos, apontar e refletir sobre todas as modalidades ou procedimentos de suporte às 

vítimas desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil e organismos estatais nem, tampouco, 

denunciar todos os obstáculos que continuam a colocar-se a este trabalho. Afigura-se, porém, 

importante registar quais as respostas disponíveis e alertar para os problemas enunciados pelos 

participantes, no sentido de continuar o desenvolvimento dos esforços que têm sido empreendidos 

neste domínio nos últimos anos e, eventualmente, de sugerir o seu redirecionamento para áreas onde 

as necessidades possam ser mais evidentes na atualidade.  

Assim, de acordo com a produção empírica sobre o tráfico humano no contexto nacional (e.g., 

Peixoto et al., 2005; Santos et al., 2008), e tal como resulta deste estudo, a assistência e suporte a 
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estas vítimas tem sido sobretudo assumida por um conjunto relativamente restrito de organizações, 

designadamente associações de apoio a vítimas de crimes, a mulheres prostituídas, a imigrantes ou a 

pessoas em situação de exclusão social, algumas delas de cariz religioso. Com efeito, estas são 

também, frequentemente, as entidades responsáveis pela sua identificação e sinalização aos OPCs 

(sendo o contrário igualmente frequente, isto é, a identificação das vítimas pelos OPCs por via da sua 

ação fiscalizadora ou investigatória e o seu posterior encaminhamento para serem apoiadas por estas 

organizações), dado que se constituem como respostas de primeira linha, trabalhando de uma forma 

mais próxima com esta população, característica que foi amplamente valorizada pelos próprios agentes 

dos OPCs, cuja perceção foi a de que esta articulação deveria ser mais estreita, numa lógica de 

complementaridade das intervenções, tendo sido inclusivamente sugerida a participação destas 

equipas nas próprias operações de identificação das vítimas levadas a cabo por eles. Esta tem sido, 

aliás, uma recomendação reiterada por diversos autores (e.g., Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Lebov, 

2010; Santos et al., 2008; Simeunovic-Patic & Copic, 2010) por apresentar vantagens óbvias ao nível 

da eficácia e celeridade da intervenção, evitando desperdícios de recursos, assim como ao nível da 

própria qualidade da intervenção, garantindo uma abordagem integrada, multidisciplinar e sustentada 

tecnicamente desde o primeiro momento. 

A materialização das propostas previstas no I PNCTSH, designadamente a constituição de uma 

equipa multidisciplinar e de uma estrutura de acolhimento específica para a intervenção com estas 

vítimas, bem como as possibilidades de concessão de um período de reflexão e de uma autorização de 

residência para que estas possam beneficiar de um ambiente estabilizador e que lhes garanta o acesso 

a um conjunto de apoios fundamentais veio, segundo os participantes, melhorar significativamente a 

resposta nacional ao problema. Assim, uma das conclusões mais evidentes deste estudo é a de que o 

envolvimento das estruturas do Governo foi essencial para o alargamento e dinamização das respostas 

de combate ao problema e apoio às vítimas, ainda que também não seja difícil perceber que a 

implementação de um vasto conjunto das propostas previstas no referido Plano seria impraticável sem 

a colaboração ativa das organizações da sociedade civil.  

Da análise dos resultados é possível concluir que, tipicamente, estas são organizações que 

possuem equipas multidisciplinares e que agilizam um conjunto de serviços, desde o apoio ao nível da 

subsistência, psicológico, social, médico, acolhimento, aconselhamento jurídico, serviços de tradução 

linguística, apoio na (re)integração formativa/profissional e/ou no retorno ao país de origem, no caso 

de essa ser a vontade da vítima. Na sua generalidade, estes apoios são mobilizados tendo em conta 

uma avaliação prévia das necessidades da vítima e do risco em que esta se encontra. Esta avaliação 
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funciona, também, como o ponto de partida para a definição de um projeto de vida da vítima, seja este 

a curto ou médio prazo.  

São várias as dificuldades relatadas pelos participantes no trabalho que desenvolvem a este 

nível: desde logo, a insuficiência de recursos financeiros que, evidentemente, se repercute em 

limitações em termos dos recursos materiais e humanos; aliás, é muito reduzido o número de 

organizações que beneficia de algum apoio financeiro concedido pelo Estado, seja através de apoios 

regulares ou de comparticipações em projetos a que as entidades se candidatam para dar uma 

resposta específica ao problema. Estes são, porém, constrangimentos identificados por outros autores 

(e.g., Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Simeunovic-Patic & Copic, 2010) e que, como aludia um 

elemento de uma ONG no estudo de Santos e colaboradores (2008), também se relacionam com a 

incipiência de indicadores estatísticos credíveis sobre o tráfico, uma vez que, sem estatísticas que 

justifiquem as necessidades de intervenção, por norma não há lugar a financiamento. 

Estas dificuldades financeiras também poderão ter implicações noutro aspeto fundamental 

apontado pelos participantes: apesar de muitos deles terem considerado que se tem vindo a registar 

uma sensibilidade progressivamente maior acerca desta problemática por parte dos diferentes atores 

sociais e do aparelho de justiça no país, há também uma clara referência à necessidade de esses 

atores aprofundarem o seu conhecimento sobre o fenómeno e o treino na sua abordagem, sendo, para 

tal, necessário um maior investimento na investigação científica e na formação contínua. Esta falta de 

preparação técnica foi, aliás, apontada como justificação para grande parte dos problemas verificados 

na identificação destas situações e no tratamento e resposta adequada às necessidades das vítimas, 

bem como na própria abordagem ao processo-crime por parte dos magistrados e restantes atores da 

máquina judicial, tal como sublinhado por outros autores (e.g., Santos et al., 2008; Simeunovic-Patic & 

Copic, 2010). 

À necessidade de formação especializada soma-se, ainda, a necessidade de maior articulação 

interinstitucional e o aprofundamento na definição de procedimentos uniformes de atendimento, 

encaminhamento e acompanhamento das vítimas, aspeto que também já tinha sido alvo de reparo no 

estudo de Santos e colaboradores (2008). Esta medida já se encontrava, porém, à data das primeiras 

entrevistas efetuadas neste estudo, em desenvolvimento, estando consubstanciada na Rede de Apoio e 

Proteção às Vítimas de Tráfico (sob alçada da CIG)43, que designa uma rede de cooperação e partilha 

protocolada, com procedimentos uniformizados ao nível do trabalho na área do tráfico humano, bem 

como mecanismos de referência transnacionais, isto é, plataformas de cooperação interinstitucional 

                                                        
43 Esta medida transitou, no entanto, do I PNCTSH para o II PNCTSH, estando ainda em fase de implementação. 
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internacional, ainda que atendendo à especificidade e adaptados à realidade de cada país. Esta será, 

portanto, uma medida com particular relevância ao nível da possibilidade de acolhimento das vítimas 

de tráfico que, por motivos de segurança, terão que ser encaminhadas para outras entidades ou 

mesmo para outros países, situação esta que, embora tivesse sido apontada neste estudo como uma 

possibilidade por uma representante de uma ONG com ramificações noutros países europeus, parece 

ser feita com base no recurso a contactos informais e não a parcerias devidamente formalizadas para 

o efeito. De igual modo, assume-se como uma medida fundamental para a melhoria dos processos de 

repatriamento e retorno assistido.  

Por parte das organizações da sociedade civil foram também reiteradas dificuldades inerentes à 

própria limitação no tempo de intervenção com as vítimas, limitação que, na sua opinião, poderia ser 

minimizada pelo alargamento do período de reflexão, bem como pela possibilidade de serem estas 

mesmas entidades a atribuir o estatuto de vítima de tráfico, tornando este procedimento mais célere e 

menos ameaçador para a vítima44.  

No que respeita à atuação dos operadores judiciários, apesar dos desenvolvimentos recentes, os 

resultados do estudo permitem apontar a subsistência de um conjunto de problemas, sobretudo ao 

nível da identificação das vítimas (já abordados anteriormente) e da repressão do crime. Assim, do 

conjunto de limitações apontadas, importa sublinhar a perceção, amplamente consensual entre os 

participantes, da existência de taxas muito reduzidas de acusação e condenação por este delito em 

Portugal. Estas considerações não são, todavia, exclusivas da realidade nacional e estão em linha com 

o que outros autores e entidades internacionais (e.g., David, 2008; Santos et al., 2008; Simeunovic-

Patic & Copic, 2010; U.S. Department of State, 2010, 2011, 2012) têm vindo a denunciar, isto é, a 

reduzida taxa de acusações e condenações face ao número estimado de vítimas, de investigações 

policiais conduzidas e de processos judiciais instaurados em diversos países, bem como a existência 

de um grande número de decisões judiciais desproporcionadas em relação à gravidade deste crime 

(Potochy, 2010), que acabam por penalizar mais severamente as vítimas, devido ao frequente estatuto 

de ilegalidade ou envolvimento no submundo da prostituição, do que os traficantes, clientes ou outros 

agentes envolvidos e que lucram com estes ilícitos. 

Para além das justificações avançadas pelos participantes, nomeadamente a falta de articulação 

entre os OPCs e os Serviços do Ministério Público, esta ineficácia na repressão tem sido alvo de outras 

explicações (David, 2008; Peixoto et al., 2005; Santos et al., 2008; Studnicka, 2010), nomeadamente 

pelo facto: de se tratarem de investigações normalmente complexas, com um consumo intensivo de 

                                                        
44 Recorde-se, a este propósito, que uma representante de uma ONG participante no estudo admitiu, por motivos que se prendem com o entendimento de 

que os OPCs não terão competência técnica para intervir junto das vítimas, utilizar canais “informais” para conseguir as autorizações de residência.  
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recursos e cuja prova é de difícil obtenção, dado assentar principalmente em testemunhos de clientes 

e vítimas, sendo que estas, por vezes, não se mostram disponíveis para colaborar, sendo necessário 

investir na obtenção de outros meios de prova; de o tráfico se associar com outros ilícitos (e.g., auxílio 

à imigração ilegal, lenocínio, branqueamento de capitais, falsificação de documentos) e, no caso do 

tráfico para fins de exploração sexual, com a prostituição, dificultando a identificação das vítimas; de os 

traficantes terem a capacidade para contornar a lei, em particular pela via da corrupção e de esta 

também ser uma realidade dentro dos próprios aparelhos policial e judicial; de ser comum a escassez 

de recursos humanos, materiais, financeiros e a falta de sensibilidade e de formação especializada por 

parte dos operadores judiciários, nomeadamente dos magistrados, para lidar com estes casos, o que 

contribui para favorecer, também por força das questões culturais, situações em que as vítimas são 

conceptualizadas como meras testemunhas ou seres moralmente questionáveis e cuja credibilidade é, 

por vezes, nula. Assim, na linha do que defendem Santos e colaboradores (2008), e sem cair numa 

postura paternalista de redução das mulheres à condição de seres passivos e inábeis, é fundamental 

que estas passem a ser “valorizadas como vítimas e não julgadas como prostitutas” (p. 290), terá que 

ser dada maior visibilidade à sua dignidade humana e deixar de se focar a atenção apenas no ilícito 

criminal. Esta postura estará, também, na base das pressões exercidas sobre as vítimas para a 

denúncia, mesmo quando esta apresenta um potencial de perigo efetivo para a sua segurança. 

Para além da reflexão de alguns participantes sobre a necessidade de uma utilização mais 

extensiva e intensiva de determinadas técnicas de investigação, nomeadamente de escutas telefónicas, 

análises financeiras e da figura do agente infiltrado, foi também focada, tal como sugerem Simeunovic-

Patic e Copic (2010), a pertinência de uma utilização mais frequente de alguns procedimentos judiciais 

de proteção das vítimas, tais como a recolha de declarações para memória futura, de audição através 

de vídeoconferência ou sem a presença dos arguidos, da mudança de identidade e/ou de residência e 

da proteção das testemunhas. Embora alguns destes procedimentos impliquem custos acrescidos nos 

processos, outros permitirão tornar as diligências menos dispendiosas, mais céleres e eficazes. 

Outra das sugestões indicadas para melhorar a eficácia dos operadores judiciários passa pela 

criação de departamentos especializados com equipas de investigação multidisciplinares orientadas 

especificamente para este tipo de crime, com fluxos de comunicação ágeis entre as organizações da 

sociedade civil, os OPCs e o Ministério Público, sendo, para tal, lógico que estes estejam sob a alçada 

deste último organismo, que deverá desempenhar um papel mais proativo. Esta proposta encontra eco 

noutros estudos (e.g., Santos et al., 2008; Simeunovic-Patic & Copic, 2010), onde se regista alguma 

polémica acerca do próprio papel do Ministério Público, sendo por uns considerado como um 
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destinatário passivo de inquéritos, uma “cabeça sem membros” (Santos et al., 2008, p. 308), e onde, 

tal como sugeriram alguns dos agentes de OPCs entrevistados neste estudo, existem problemas de 

descoordenação interna, decorrentes, muitas vezes, do elevado volume processual existente para os 

recursos humanos disponíveis. 

Em jeito de síntese, constata-se que os resultados suportam a necessidade de um paradigma de 

intervenção holístico e humanizado nesta área que, em Portugal, se tem vindo a materializar num 

modelo tripartido (CIG, 2008a): prevenção, assistência e proteção às vítimas e repressão do crime. De 

facto, a complexidade do crime, muitas vezes agravada pela sua dispersão geográfica e/ou dimensão 

transnacional, implica forçosamente a adoção de modelos multidimensionais e multidisciplinares de 

atuação (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007), pelo que se torna essencial implicar toda a sociedade no 

combate ao crime, já que este só será bem sucedido se assentar na efetiva consciencialização pública 

acerca desta realidade e numa cooperação estreita entre o Estado, nomeadamente através dos 

aparelhos judiciais e policiais, e as organizações da sociedade civil, cooperação esta que deverá ser 

alargada às estruturas oficiais e não oficiais dos diferentes países de origem, trânsito e destino. 

Salientam-se, por fim, duas limitações deste estudo que impedem uma generalização dos 

resultados, ainda que essa não tivesse sido a pretensão deste trabalho. A primeira consiste no facto de 

as contribuições dos atores entrevistados não serem necessariamente representativas do conjunto de 

profissionais que intervêm no fenómeno no país, para além de o número limitado de casos de tráfico 

com os quais os participantes assumiram ter contactado tornar possível hipotetizar que as suas 

respostas às questões das entrevistas pudessem ser pouco fundamentadas na experiência.  

De facto, a amostra não incluiu elementos da totalidade das entidades que trabalham com esta 

problemática, pelo que, em futuros estudos, será essencial envolver, para além dos seus principais 

agentes, isto é, as vítimas, traficantes e clientes (como forma de garantir, à partida, maior proximidade 

com as reais experiências de tráfico), outros atores institucionais que permitam, igualmente, uma 

cobertura regional mais equilibrada, com particular destaque para os elementos do aparelho policial 

(em número muito circunscrito neste estudo) e judicial (não incluídos na amostra), atendendo a que 

estes últimos assumem um papel de especial relevância na penalização dos agentes e na dissuasão 

social do crime. Aliás, em linha com algumas das propostas apresentadas pelos participantes neste 

estudo, deverão ser desenvolvidos estudos especificamente orientados para a ação destes atores, 

atendendo à importância de perceber quantos casos foram efetivamente acusados, julgados e 

condenados por este ilícito criminal no país e quais os resultados destes processos, de acordo com 

uma análise do conteúdo das decisões proferidas; e, em simultâneo, deverá haver um investimento na 
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condução de estudos orientados para a procura de serviços sexuais, isto é, para os clientes, enquanto 

elementos que desempenham um papel absolutamente determinante na dinâmica mercantil do tráfico.  

A segunda limitação prende-se com o facto de a recolha de dados se ter estendido ao longo de 

cerca de três anos, tendo este período coincidido com a fase de implementação de várias medidas 

políticas sobre o problema, designadamente daquelas que foram contempladas no I e II PNCTSH, pelo 

que parte da informação prestada pelos participantes poderá já estar desatualizada e alguns dos 

problemas focados poderão já ter sido sanados ou minimizados. Todavia, também se torna relevante 

concluir que, decorridos cinco anos da revisão do Código Penal e da entrada em vigor do I PNCTSH, 

subsistem vários dos problemas focados no estudo de Santos e colaboradores (2008), investigação 

comissionada pelo Governo Português através da Parceria de Desenvolvimento do Projeto CAIM e que, 

neste estudo, acabou por servir como base de “comparação” para os resultados obtidos. Assim, o 

presente estudo acaba, também, por refletir alguns dos efeitos práticos das medidas políticas, jurídicas 

e sociais que foram sendo adotadas, permitindo, ainda que superficialmente, alguns indicadores de 

avaliação da sua eficácia. 
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Capítulo IX: Estudo 4 

Percursos de vitimação e de sobrevivência: Perceções das vítimas sobre a experiência 

do tráfico e o processo de apoio  

 

 

A compreensão aprofundada de qualquer experiência humana passa, necessariamente, por um 

contacto direto com os seus atores principais. Ora, o caso do tráfico de seres humanos não é exceção; 

aliás, o conhecimento de fenómenos cuja natureza é mais oculta só tornam esta necessidade mais 

premente. No entanto, e como seria expectável, estes são grupos de acesso particularmente difícil, 

ainda que por motivos distintos: os traficantes, pelo interesse óbvio em não serem identificados e em 

evitarem sofrer represálias, quer sociais, quer do foro penal, situação que também se aplicará a muitos 

elementos que integram o grupo dos clientes, particularmente quando a exploração em causa é de 

natureza sexual; por outro lado, as vítimas não são facilmente identificáveis e, com frequência, não 

circulam em contextos “acessíveis” à generalidade da população, pelo que, por norma, o contacto com 

estas apenas ocorre após a sua identificação institucional e posterior saída ou resgate das situações de 

exploração (Simkhada, 2008). Porém, mesmo nesta fase, muitas acabam por não querer estabelecer 

qualquer contacto com serviços institucionais ou mesmo falar sobre essa experiência e, quando o 

fazem, será apenas em contextos que lhes inspiram grande confiança, o que, na maioria das vezes, 

implica algum tempo de convivência. 

Em paralelo, não raras vezes – e, de resto, como já foi sublinhado no estudo realizado com 

atores institucionais –, as próprias vítimas não se identificam como tal (Logan et al., 2009; LSI, 2008; 

Marshall, 2001; Mukasey et al., 2008; Simkhada, 2008; Surtees, 2007) e esta falta de autoperceção 

poderá resultar da efetiva ausência de conhecimento e consciência acerca do crime, do receio do 

estigma social de que poderão ser alvo (e.g., no caso das vítimas exploradas em termos sexuais) ou da 

necessidade de preservação face à compreensível disrupção emocional que uma experiência desta 

natureza poderá causar. 

Por este conjunto de razões, e como já foi alvo de reflexão num capítulo anterior deste trabalho, 

a grande maioria dos estudos sobre o tráfico de seres humanos não inclui, nas suas amostras, estes 

atores ou, quando isso é possível, o acesso é feito, essencialmente, por via institucional.   
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Por norma, as entidades visadas são, também elas, espaços de acesso restringido, tais como 

casas-abrigo, centros de acolhimento ou prisões (e.g., Acharya, 2008; Brunovskis & Surtees, 2008; 

Hughes et al. 2007; Miller et al., 2007; Raymond et al., 2002; Raymond & Hughes, 2001; Surtees, 

2008; Zimmerman et al., 2003, 2006, 2008). Em Portugal, este cenário torna-se ainda mais difícil, 

dado apenas existir uma estrutura especificamente dirigida para o acolhimento destas vítimas e de ser 

parco o número de condenações por este crime. 

 

1. Objetivos e questões de investigação 

Os objetivos que nortearam a condução deste estudo consistiram na tentativa de promover uma 

compreensão mais abrangente acerca das configurações que o tráfico assume e, sobretudo, aferir as 

vivências pessoais das vítimas, quer no que respeita aos seus percursos pré, durante e pós-tráfico, e as 

perspetivas de quem foi submetido a essa experiência sobre o fenómeno e o processo de apoio. Em 

concreto, pretendeu-se identificar fatores de vulnerabilidade nas suas histórias de vida, perceber o 

impacto da experiência do tráfico, conhecer as estratégias de sobrevivência mobilizadas pelas vítimas 

no sentido de suportar a exploração e aferir as suas perceções sobre os serviços e processos de apoio 

a que tiveram acesso/de que foram alvo.  

Neste sentido, foram formuladas as seguintes questões de investigação: 

a) Quais os fatores de vulnerabilidade patentes nos percursos de vida das vítimas? 

b) Quais as configurações das experiências de tráfico vivenciadas, designadamente no que diz 

respeito aos seus agentes, dinâmicas, contextos e finalidades da exploração? 

c) Qual o impacto da experiência de tráfico nas vítimas, ao nível físico, psicológico e social45? 

d) Quais as estratégias de coping mobilizadas pelas vítimas no sentido de melhor lidarem com 

a experiência de exploração? 

e) Qual a perceção das vítimas relativamente às estruturas, processos e serviços de apoio a 

que tiveram acesso? 

 

2. Método 

2.1. Participantes46 

Considerando as dificuldades de acesso às vítimas já enunciadas, e embora inicialmente tivesse 

sido desenhado enquanto um projeto de investigação qualitativa mais alargado, o presente estudo 

                                                        
45 As indicações acerca da presença de sintomas de natureza física, psicológica e sexual baseou-se exclusivamente na autoperceção das participantes 

relativamente à sua própria condição de saúde. Não foram conduzidas quaisquer avaliações clínicas para efeitos deste estudo. 
46 Atendendo à natureza particularmente sensível da matéria em investigação e ao risco associado à tentativa de conduzir entrevistas com pessoas que 

ainda se encontram numa situação de tráfico, o estudo contemplou somente participantes que já tivessem saído da situação de vitimação, que estivessem 
numa situação relativamente protegida e que já tivessem acesso a serviços de suporte em termos institucionais. 
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acabou por se limitar à participação de duas vítimas, Carina e Joana47, ambas do sexo feminino e que, 

à data das entrevistas, tinham 19 anos de idade, eram solteiras e não tinham filhos ou dependentes a 

cargo, vivendo com os pais; a Carina era filha única e a Joana tinha um irmão mais novo. A primeira, 

no entanto, era oriunda de uma zona urbana da Roménia, tendo sido traficada para Portugal pelo seu 

namorado, com quem viajou com o propósito de manter a relação, tendo sido vítima de exploração 

sexual; a segunda é de nacionalidade portuguesa, oriunda de uma pequena localidade de cariz rural 

situada no distrito de Braga e foi traficada de Portugal para Inglaterra por familiares (tios), tendo sido 

alvo de exploração económica e laboral por parte destes e do seu empregador. A Carina abandonou a 

escola antes de concluir o ensino secundário, embora tivesse manifestado vontade em prosseguir os 

estudos para o ensino universitário. Esta era também a motivação de Joana, que terminou o ensino 

secundário e se inseriu profissionalmente com o objetivo de conseguir suportar os custos inerentes à 

frequência do ensino superior. Em ambos os casos, a situação socioeconómica da família de origem 

era, segundo as próprias, razoável, uma vez que os respetivos progenitores trabalhavam de forma 

regular.  

O processo de constituição da amostra partiu de um pedido de colaboração formalizado a 41 

entidades cujo âmbito de atuação incluía o apoio a vítimas de violência48, o atendimento à população 

imigrante, OPCs, instituições com trabalho na área da prostituição e entidades que, em termos 

nacionais, eram reconhecidamente atuantes na área do tráfico de seres humanos. Algumas destas 

entidades foram sugeridas pelos participantes do estudo efetuado com atores institucionais. Foram 

obtidas respostas de 32 entidades, sendo que, destas, apenas uma ONG com sede em Lisboa e com 

delegação no Porto que desenvolve uma intervenção multidisciplinar nesta problemática, incluindo o 

acolhimento, comunicou ter tido contacto com vítimas deste crime e, por conseguinte, a possibilidade 

de entrevista a uma das mulheres que se encontrava a acompanhar (Carina), depois de esta ter sido 

encaminhada por um OPC. O contacto com a segunda participante (Joana) ocorreu posteriormente, 

através de outra instituição de âmbito local e que desenvolve a sua ação no domínio do apoio a vítimas 

de crimes, estando esta, à data da entrevista, a beneficiar de acompanhamento psicológico numa ONG 

do distrito de Braga. 

Atendendo ao reduzido número de participantes, a presente investigação foi desenvolvida com 

base numa amostragem acidental (Almeida & Freire, 2000)49 e na metodologia do estudo de caso, cujo 

objetivo é recolher, de modo intensivo e profundo, informações acerca de um determinado processo ou 

                                                        
47 Nomes fictícios. 
48

 De acordo com o “Guia de recursos na área da violência doméstica” da Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica (2006).   

49 Segundo os autores, designa a constituição do grupo de participantes a partir do critério da sua disponibilidade para colaborar na investigação (grupo 

“tous venants”), ou seja, onde não se torna possível um processo de seleção assente na aleatoriedade. 
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experiência (neste caso, a vivência de uma situação de tráfico) no sentido de melhorar a compreensão 

de unidades sociais complexas a partir da análise de realidades singulares (VanWynsberghe & Khan, 

2007; Yin, 1994). Não se procura, portanto, uma generalização estatística das conclusões mas sim 

uma compreensão intensiva e aprofundada das singularidades na vivência de uma situação de 

vitimação por tráfico, alicerçada numa lógica de exploração de um fenómeno parcamente investigado, 

mas que permita, igualmente, a acumulação de conhecimento e a geração de novas hipóteses de 

investigação que possam ser testadas com outros grupos e noutros contextos (replicação) e, no caso 

de serem confirmadas, poderem ser generalizadas analiticamente para contextos similares (Yin, 1994). 

 

2.2. Instrumento e procedimentos de recolha dos dados 

Atendendo à natureza essencialmente exploratória desta investigação, e à semelhança do estudo 

efetuado com atores institucionais, o instrumento de recolha de dados selecionado foi a entrevista 

qualitativa semiestruturada, pelas suas características de não diretividade, profundidade e flexibilidade 

(Fontana & Frey, 2005). O estudo foi, assim, conduzido com base numa metodologia compreensiva – 

as narrativas de vida – como forma de melhorar o acesso à forma como as vítimas interpretam as suas 

vivências. 

Após a obtenção da autorização por parte das organizações onde as vítimas estavam a ser alvo 

de um processo de apoio, bem como dos respetivos consentimentos informados das participantes, 

foram realizadas as entrevistas de acordo com um guião previamente construído (cf. Anexo F) e que 

comportava vários domínios, designadamente: história de vida pessoal prévia à situação de tráfico; 

vivência da situação do tráfico, particularmente no que respeita às perceções sobre os agentes 

envolvidos, as dinâmicas de recrutamento e exploração e a própria experiência e gestão emocional do 

processo de vitimação; processo de libertação da situação de exploração; caracterização e apreciação 

do suporte institucional de que foi/se encontrava a ser alvo; e projeto de vida futura. 

Ambas as entrevistas foram realizadas em 2011, tendo sido conduzidas presencialmente em 

instalações das ONGs através das quais as vítimas foram contactadas. No caso da Carina, a entrevista 

decorreu com a presença de um elemento da equipa técnica da entidade, uma vez que a participante 

se mostrou mais confortável com essa presença. As entrevistas decorreram em português50, a sua 

duração média foi de 60 minutos e foram tidas em consideração as linhas de orientação internacionais 

de boas práticas para com vítimas de tráfico de seres humanos51. 

                                                        
50 Apesar de a jovem revelar algumas limitações ao nível da língua portuguesa, foi possível conduzir a entrevista em português com a Carina. 
51 Em particular, os princípios estabelecidos no manual da WHO – Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women (Zimmerman & 

Watts, 2003). 
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2.3. Tratamento, análise e validação dos dados 

As entrevistas foram gravadas em áudio e, depois, integralmente transcritas e analisadas em 

termos do seu conteúdo, tendo a unidade de análise selecionada sido o parágrafo, atendendo à 

extensão do material obtido. Por sua vez, a sistematização e codificação das respostas foi efetuada 

com recurso ao programa informático QSR NVivo, Versão 7.0 (QSR International Pty. Ltd., 2007).  

Para assegurar uma maior credibilidade dos resultados, e tendo em conta a natureza descritiva 

e interpretativa do estudo, foram adotados dois procedimentos específicos de validação: a triangulação 

da teoria (Denzin, 1984), em que se abordam os dados a partir de diferentes hipóteses e abordagens 

teóricas; e a descrição densa (Alves-Mazzotti, 2006; Vidich & Lyman, 1994) dos temas e significados, 

com ilustrações textuais das categorias emergentes. A partir das categorias foram efetuadas conexões 

entre temáticas, vivências, percursos e significados para tornar a experiência em causa mais inteligível. 

 

3. Resultados 

Apesar das semelhanças no que diz respeito à caracterização sociodemográfica, as experiências 

de tráfico relatadas pelas participantes assumiram contornos substancialmente distintos no que diz 

respeito às motivação para a emigração, aos agentes, contextos e finalidades da exploração, assim 

como no que se refere ao processo de apoio de que estavam a ser alvo à data das entrevistas. Já no 

que concerne ao impacto psicológico e às próprias estratégias de sobrevivência empreendidas pelas 

vítimas no sentido de suportarem a exploração, os resultados indicam uma semelhança significativa na 

experiência de ambas. Seguem-se, assim, os principais resultados obtidos, organizados em torno das 

diferentes questões de investigação formuladas. 

 

3.1. Fatores de vulnerabilidade e a decisão de emigrar 

A análise de potenciais fatores de vulnerabilidade a partir das histórias de vida das vítimas foi 

condicionada pela indisponibilidade da Carina para fornecer informações que se relacionassem com a 

sua história familiar, bem como outros domínios da sua experiência passada. Todavia, pelos dados 

disponibilizados, foi possível perceber que o seu contexto familiar de origem seria funcional, sendo 

também uma jovem que, apesar de ter abandonado a escola antes de concluir o ensino secundário, o 

fez por motivos que não tinham a ver com uma situação de debilidade económica ou social da família. 

No caso desta participante, a decisão de emigrar para Portugal esteve unicamente relacionada 

com o desejo de acompanhar o namorado e procurar novas oportunidades de vida, nomeadamente em 

termos de inserção profissional, possibilitando uma vida em conjunto mais estável. Porém, a perspetiva 
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que tinha quanto às funções que viria desempenhar estavam já pré-definidas em função de conceções 

sociais e culturais da etnia do seu namorado no que respeita aos papéis de género, marcadas por uma 

clara associação das mulheres à esfera privada/doméstica e dos homens à esfera pública: 

Eu preferia não falar da minha família. (...) Saí do meu país com o meu namorado, ex-namorado agora... 

Ele me fez algumas promessas. Estávamos juntos há três meses, algo por aí, e ele me disse para vir com 

ele para Portugal porque ele já tinha aqui a sua família e para termos uma vida melhor. Nesse caso da 

sua família, a mulher ia ficar em casa para cuidar dos filhos, para fazer a comida, limpeza, essas 

coisas… Só os homens trabalham. Porque isso é uma lei, é uma (…) tradição em sua etnia. (Carina, 

nossa ênfase) 

 

Quanto à situação da Joana, esta revelou um percurso desenvolvimental e um enquadramento 

sociofamiliar funcional, sem registo de episódios negativos dignos de relevo, embora tivesse apontado 

algumas limitações de cariz financeiro sem, contudo, estas terem sido o principal fator impulsionador 

na decisão de emigrar; esta terá partido, sobretudo, de uma aspiração de longa data de continuar os 

estudos em Londres. No entanto, para viabilizar tal desejo, a jovem teria necessidade de se integrar 

profissionalmente no país de destino: 

A minha família sempre foi formidável para mim, tanto os meus pais como outros familiares que vivem 

perto de mim, sempre me apoiaram muito apesar de os meus pais não serem ricos. (...) Na escola nunca 

tive problemas, sempre fui boa aluna e dava-me bem com toda a gente. (...) Durante algum tempo 

também fiz parte de um grupo de jovens na minha freguesia e era leitora na Igreja. (...) A questão é que 

eu sempre quis ir para Inglaterra, sempre tive um fascínio por Londres e os meus tios já lá estavam... 

acho eu, para aí há três anos, mais ou menos. E, nas férias do ano passado, eles falaram-me em ir para 

lá e, claro, aquela ideia fascinou-me! Mas eu só estava a pensar em ir no princípio deste ano; queria, 

antes, estabilizar um bocadinho financeiramente e depois ir para lá trabalhar e, ao fim de um ano, 

estudar. Era essa a minha ideia, sempre foi ir para estudar. (Joana, nossa ênfase) 

 

3.2. Configurações das experiências de tráfico: Agentes, dinâmicas e contextos da exploração 

Nas narrativas de ambas as participantes foi possível identificar as diferentes fases do processo 

de tráfico, designadamente a angariação, o transporte e a exploração propriamente dita.  

No que respeita aos agentes angariadores, constatou-se que, em ambos os casos, eram pessoas 

com um grau significativo de proximidade em relação às vítimas. Em concreto, no caso da Carina, esta 

foi angariada pelo namorado, que lhe havia sido apresentado por um familiar deste, e com quem 

mantinha uma relação há três meses. O aliciamento consistiu numa proposta de viagem para Portugal 
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no sentido de construírem uma vida em conjunto e melhorarem a sua condição económica, utilizando 

uma falsa promessa de casamento como forma de a convencer a emigrar: 

Eu conheci-o por intermédio de alguém da sua família. (...) Ele antes me dizia que me ama, que queria 

que fosse sua esposa e nada mais. Não conversava sobre o que me ia acontecer aqui, neste país. Só 

essas coisas assim, “te amo”, essas palavras assim. [Fez-lhe uma proposta de casamento?] Exatamente. 

(Carina) 

 

Já no caso da Joana, o processo de angariação sucedeu através de uns tios paternos que lhe 

apresentaram a oportunidade de ir trabalhar para Londres e, mais tarde, retomar os estudos naquela 

cidade no sentido de a jovem conseguir ingressar no ensino superior, tal como há muito ambicionava: 

De repente – eu já estava a trabalhar... estava a trabalhar desde meados de setembro, há uma semana 

ou duas, não sei muito bem –, a minha tia disse-me: “Olha, se quisesses ir para Londres trabalhar tem 

que ser agora, e não em janeiro como estavas a pensar, porque nós temos trabalho para ti um café-

restaurante e já temos casa, temos tudo, é só quereres ir”. Eu fiquei naquela, fiquei um bocado indecisa 

porque estava a trabalhar, tinha começado a trabalhar há pouco tempo, era à beira de casa, tinha essa 

possibilidade, e fiquei um bocado naquela mas... “Eu vou, eu quero ir, é o meu sonho, eu quero ir, quero 

tirar o curso de Enfermagem, quero trabalhar, quero poder juntar um bocadinho de dinheiro ao mesmo 

tempo”. Pronto, estava entusiasmada... Aquela ideia de me afastar da família assustava-me um bocado 

mas, claro, isso era uma questão que, com o tempo, eu sabia que ia passar, e estar longe dos meus 

amigos também mas, pronto, vamos! (...) Eu sempre me dei bem com eles [tios], eram pessoas 

próximas de nós, às vezes eles iam a nossa casa e foi essa proximidade que nos fez ter contacto. E eles 

sabiam que eu sempre quis ir para Londres, sempre tinha dito que gostava. (Joana, nossa ênfase) 

 

Segundo as participantes, e daquilo que lhes foi possível aperceber, a situação de tráfico não 

envolveu qualquer estrutura ou rede criminosa claramente organizada ou hierarquizada, limitando-se, 

no caso da Carina, ao namorado, que assumiu as funções de angariador, transportador e explorador e, 

no caso da Joana, aos tios, enquanto agentes angariadores e exploradores em termos económicos, e 

ao seu empregador, enquanto agente que explorou o seu trabalho: 

[Percebeu se, para além do seu namorado, havia mais alguém envolvido?] Não, era ele sozinho. (Carina) 

 

Com o tempo há coisas que vão acabando por ficar menos nítidas mas, se havia mais alguém envolvido, 

eu nunca me apercebi de nada. (Joana) 
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Apesar da relação de proximidade com os tios e de não se ter apercebido de qualquer indício de 

uma situação desta natureza, Joana relatou que, mesmo antes da viagem, começou a detetar algumas 

incongruências na história apresentada por aqueles e que, de alguma forma, anunciavam uma 

situação de logro: 

Duas semanas antes, mais ou menos, estava tudo muito bem, não se passava nada, estava tudo certo 

num dia mas, no dia seguinte, a minha tia liga aflita para os meus pais a dizer que o senhorio da casa 

onde eu iria morar não estava a passar os registos da casa, que estava ilegal, que estava não sei o quê e 

que tinha que mandar para lá uma quantia em dinheiro para ela poder procurar outra casa para eu poder 

morar. Os meus tios disseram que tínhamos que ir ao banco com urgência. Isto foi numa quarta-feira, 

acho eu. Tínhamos que ir ao banco só que, quando ela ligou, eram quase três horas da tarde, ou seja, 

por mais que nós fossemos lá, não íamos conseguir fazer nada. No dia a seguir os meus pais tiveram 

que ir ao banco e transferir uma quantia de 750 euros para os meus tios alugarem um quarto. Pronto, a 

minha tia dizia sempre... ao princípio, ela falava como se conhecesse aquilo, que a casa... que o quarto 

que era grande, que tinha duas camas, que tinha condições, que tinha tudo. (...) Ela [tia] tinha dito que a 

casa estava paga até ao final do ano, que eu não tinha que me preocupar com isso, foi a única coisa que 

ela disse aos meus pais, foi que a casa já estava paga, eu não tinha que me preocupar, era só a 

alimentação, o transporte e pouco mais. Pronto, os meus pais, claro, naquela altura foram... acreditaram. 

Ainda que lhes custasse aquela ideia de num dia estar tudo bem e, no dia seguinte, estar tudo ao 

contrário, mesmo assim, continuamos. (Joana, nossa ênfase) 

 

O processo de transporte ocorreu por meios distintos. No caso da Carina, sendo oriunda da 

Europa de Leste, a viagem foi efetuada por via terrestre, de autocarro, e utilizando a sua documentação 

verdadeira, não tendo sido percetível nenhum indício da prática de qualquer crime durante o percurso. 

Viajou acompanhada somente pelo namorado, que procedeu ao pagamento da viagem sem lhe ter 

comunicado a necessidade de retorno desse montante, ou seja, sem a Carina ter conhecimento que 

dali viria a resultar, posteriormente, uma dívida: 

Foi de autocarro. (...) Tudo era normal, como ele se comportava normal comigo, como fazia antes, tudo 

normal. E quando chegámos aqui também, durante uns meses foi tudo normal. (...) Pagou ele a viagem e 

depois, quando chegámos aqui, depois de um tempo, quando eu comecei a fazer os serviços na rua, ele 

disse que tinha que pagar a viagem. (Carina, nossa ênfase) 

 

Por seu turno, o processo de viagem da Joana de Portugal para Inglaterra envolveu apenas uma 

viagem de avião do Porto para Londres e, posteriormente, uma curta travessia pela cidade de comboio 

acompanhada pelos tios: 
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As coisas precipitaram-se e, de repente, a saída já era no dia 17 de outubro e eu pouco tempo tinha para 

marcar a passagem, fazer passaporte, fazer essas coisas todas. Entretanto avisei o meu patrão que não 

podia continuar a trabalhar, trabalhei até final de setembro. Depois fui a Braga, tratei do meu passaporte. 

(...) Saí no sábado, no dia 17, do aeroporto do Porto. Eu estava um bocado em baixo porque nunca tinha 

saído assim para tão longe dos meus pais, da minha família e dos meus amigos e de tudo... E, pronto, 

quando lá cheguei, os meus tios estavam à minha espera mas mal falaram para mim. Eu estava, tipo, 

em pânico... ainda que eu me conseguisse desenrascar a falar inglês, cheguei ao cúmulo de pedir 

desculpa em português no aeroporto inglês. Mas, pronto, aquilo foi passando, fizemos a viagem do 

aeroporto até Londres, até à capital mesmo, de comboio. Tive que andar com as malas para trás e para a 

frente até chegar à casa onde eu ia ficar. (Joana, nossa ênfase) 

 

O processo de integração em Portugal foi, segundo a Carina, “facilitado” porque parte da família 

do namorado já se encontrava imigrada no território, tendo o casal ido viver com estes familiares, ainda 

que a Carina os desconhecesse. Paralelamente, no que diz respeito à língua, e apesar de não possuir 

qualquer referência anterior do país, a participante revelou algum à-vontade pela sua proximidade com 

a língua espanhola:  

Não tivemos de andar assim à procura porque a sua família estava aqui e tinha uma casa. (...) [Já 

conhecia a família dele?] A maior parte, não toda a sua família. Esta família que estava aqui em Portugal, 

não a conhecia, só aqui a conheci. (...) Sinceramente não tinha nenhuma ideia de Portugal porque 

quando estudei na escola, se estuda mais sobre outros países e se fala mais inglês, francês... No meu 

país já comecei a falar um pouco de espanhol e o português e o espanhol é um pouco igual e, por isso, 

foi mais fácil para mim. (Carina, nossa ênfase)  

 

Quanto à situação de exploração, a Carina contextualizou-a como tendo começado cerca de dois 

meses após a chegada a Portugal. Contra a sua vontade, e durante cerca de seis meses, foi obrigada a 

prostituir-se na rua e os proveitos dos serviços que prestava foram-lhe retidos na totalidade pelo seu 

namorado. Um dos fundamentos para esta situação terá sido o de que a jovem teria que pagar a dívida 

relativa aos custos com a viagem para Portugal; no entanto, apesar de ter questionado o namorado 

sobre o motivo de tal exploração, este nunca lhe terá dado uma resposta concreta. Segundo relatou, a 

Carina nunca tinha estado envolvida em atividades relacionadas com o mercado sexual, pelo que o 

momento em que soube quais as atividades que iria ter que realizar foi descrito como desconcertante 

– não tendo verbalizado em momento algum qualquer termo específico associado à prestação desses 

serviços –, particularmente pela constatação da transformação do namorado no agente da exploração: 
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Quando chegámos aqui, depois de dois meses, já começou a mudar, o seu comportamento começou a 

mudar, já não era a mesma pessoa! Dantes era carinhosa e começou a mudar e ficou uma pessoa 

mais… horrível, pode-se dizer assim. Foi quando começou a explorar-me, mandando-me fazer essa coisa. 

[A prostituir-se?] Sim. [Onde?] Não era nenhuma casa ou apartamento ou algo assim, era um sítio fora da 

cidade, na estrada. (...) [Durante quanto tempo foi explorada?] Cinco meses, mais ou menos... seis, cinco 

meses. (...) Ele disse-me que tinha que pagar essa viagem. (...) Ele disse-me “Tens que fazer isto, isto e 

isto” e depois me levou aí a essa rua. Um dia antes e, depois, no próximo dia me levou ali. (...) Nunca 

justificou isto. Perguntei-lhe porquê mas ele dizia que “Tem que ser” e nada mais! (Carina, nossa ênfase) 

 

Embora o explorador não pré-determinasse um número mínimo de clientes ou um valor mínimo 

que a Carina tivesse que auferir por dia, a jovem mencionou que as suas exigências para que ganhasse 

mais dinheiro eram constantes: 

Ao mesmo tempo dizia muitas vezes “Isso é pouco dinheiro, tens que fazer mais!”. Mas nunca chegou… 

Sabes, quando tens algum dinheiro, queres mais dinheiro, e mais e mais. Foi assim que aconteceu! 

(Carina, nossa ênfase)  

 

Segundo a Carina, a relação com a família do namorado também se foi desenvolvendo de forma 

negativa, particularmente devido a diferenças culturais, marcadas por conceções tradicionais acerca do 

papel da mulher na família e na sociedade, cingindo-a à esfera privada, e que acabavam por se refletir 

nas práticas quotidianas: 

Nesse caso, da sua família – acontece com todas as mulheres da sua família –, a mulher tinha que ficar 

em casa para cuidar dos filhos, para fazer a comida, as limpezas e só os homens podem trabalhar. 

Sempre havia discussões por causa da sua tradição e da sua família... porque havia algumas coisas que 

eu podia fazer e algumas coisas que eu não podia fazer: não podia vestir-me à minha maneira, tinha que 

ser sempre com saias longas ou tinha que ser toda coberta para não verem as minhas mamas, essas 

coisas… Na sua família… na sua etnia, por exemplo, a mulher não pode beber, não pode fumar, não 

pode falar feio, não pode falar com homens porque podem pensar outras coisas, essas coisas assim… 

(Carina, nossa ênfase)  

 

Estas diferenças também justificaram, segundo a participante, a falta de empatia e de suporte 

perante os pedidos de apoio que fez junto de alguns familiares do explorador:  

[Os familiares dele sabiam da sua situação?] Sim, mas não se importavam com isto, não se importavam 

que eu fosse ali a essa rua, não se importavam nada comigo, com a minha situação. (...) Falei com o seu 
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irmão mas o irmão dele também não se importava muito com isto. [Havia mais alguma mulher na família 

que era obrigada à mesma situação?] Não. (Carina) 

 

Na mesma linha, a Carina considerou que a relação que estabeleceu com os clientes se limitou 

à prestação do serviço sexual. Aliás, a jovem indicou mesmo ter tido experiências violentas com eles, 

pelo que estes nunca foram perspetivados como uma eventual fonte de apoio para a fuga. Apesar 

disso, a Carina veiculou que sempre teve uma ideia clara sobre o tipo de apoio de que necessitava, 

tendo acabado por ser ajudada por um elemento mais afastado da família do explorador que entretanto 

também veio para Portugal, uma vez que terá sido este a facilitar a sua saída da situação em que se 

encontrava, o que possibilitou, depois, que a jovem recorresse às autoridades policiais: 

Uma vez tive uma discussão com um cliente e, dali até à violência, foi só um passo (...), foi partida a 

minha perna. (...) [Alguma vez tentou falar da sua situação com algum cliente?] Não, porque quando 

estás sob ameaça, já não podes pensar nisto, falar com um cliente, pensas em falar diretamente com 

alguém mais poderoso, que é quem pode ajudar-te. (...) Sabia que precisava de procurar uma ajuda 

rápido, que tinha que sair dali rápido. (...) Consegui sair desta situação por intermédio de alguém da sua 

família, o seu primo, que me ajudou a sair dali. Porque, depois, quando viu o que se passava comigo, me 

disse: “Vou-te ajudar a escapar, a fugir dali”. E um dia ligou-me e disse-me: “Agora podes escapar daqui, 

agora ou nunca”. Estive ali nessa rua e com algum dinheiro que o seu primo me deu, podia escapar dali, 

podia ir à polícia fazer uma queixa. Saí sem nada e fui diretamente para a polícia. (Carina, nossa ênfase)  

 

No caso da Joana, a situação de exploração foi exclusivamente de cariz económico e envolveu o 

próprio empregador mas, sobretudo, os tios, que, para além de reterem o dinheiro auferido pela jovem, 

também funcionaram como agentes de controlo. Esta situação durou cerca de um mês e meio:  

Eles queriam que eu começasse a trabalhar logo no domingo. Eu tinha acabado de lá chegar, eu não 

conhecia nada e eles queriam que eu começasse a trabalhar no domingo. Eu disse-lhes: “Eu não quero 

começar já amanhã porque eu ainda não conheço nada daqui, não conheço ninguém... pelo menos na 

segunda-feira ou na terça eu começo, agora não”. E o meu tio começou a ficar um bocado impaciente 

por eu não quer trabalhar e por eu estar a querer ver o ambiente das coisas. (...) Mas nesse dia fui 

conhecer o meu patrão, que era inglês, ainda por cima... ele não falava nada de português. A minha tia 

tinha-me dito que eu ia trabalhar num café-restaurante mas, quando eu cheguei lá, aquilo eram umas 

barracas, tipo aquelas barraquinhas de feira pré-fabricadas, e eu ia ficar lá a trabalhar o dia todo a fazer 

limpezas e a ajudar a fazer crepes. Não tinha nada a ver com a área em que eu, supostamente, estava a 

pensar em trabalhar. E eu ia ficar ali a trabalhar quase todo o dia, das sete da manhã à meia-noite e 

meia, todos os dias e só tinha uma folga à quarta-feira de manhã. Para além disso, aqui tinham-me dito 
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que eu que no Natal podia ia passar o Natal a casa, com os meus pais, e quando eu lá cheguei disseram-

me que não podia acontecer isso, que só podia vir ao fim de quatro ou cinco ou seis meses, eu não sei 

muito bem... só ao fim desse tempo é que eu podia vir a casa e a minha tia nunca me disse nada disso, 

que iria ter que ficar mais tempo sem vir a casa. O patrão também disse que para já não ia ter contrato 

porque precisava de ver se eu servia para o lugar. (...) Como eu não conseguia falar muito bem inglês, os 

meus tios é que conversaram a maior parte do tempo com o meu patrão e eu pouco ou nada percebi. A 

única coisa que ele me perguntou foi se eu sabia falar inglês e eu disse que sabia alguma coisa, 

respondi-lhe “Just a little bit” e ele respondeu-me “Isso é o que toda a gente sabe dizer” e eu fiquei 

naquela... como é que ele quer que eu saiba falar fluentemente se eu acabei mesmo agora de chegar? 

(...) Os meus tios tinham falado naquilo que eu ia receber. Eu ia receber... acho que era uma média de 

mil e poucos euros por mês... mil libras, que deve corresponder mais ou menos ao euro. Eu recebia 

semanalmente; no entanto, eu ia ter que ficar uma semana sem receber porque era uma semana de 

experiência, ou seja, ia ter que trabalhar uma semana inteira sem saber se iria continuar a trabalhar ou 

não. O que é certo é que comecei a trabalhar e o meu patrão exigia que eu fizesse as limpezas todas e 

cozinhasse e, como aquilo era uma zona de muito movimento, muitas vezes era obrigada a ficar ainda 

até mais tarde... às vezes até à uma e meia da manhã. Aquilo era muito cansativo porque tinha que 

passar muitas horas a pé e nunca tinha horas certas para comer nem tempo para estar a descansar 

porque, quando não estava a limpar, tinha que estar sempre a fazer crepes. (...) Às vezes, quando me 

enganava a fazer alguma coisa, ele [o empregador] começava a falar alto mas nunca foi violento comigo. 

(...) Eram os meus tios que me iam buscar à noite. (...) Entretanto a minha tia disse que eu tinha que 

abrir uma conta para onde ia o meu salário mas que tinha que ser no nome dela porque eu ainda não 

estava legal no país, ou seja, ela é que ia poder mexer na conta, não eu, mas que, sempre que eu 

precisasse de dinheiro, ela levantava e dava-me. Eu não gostei nada da ideia mas ela disse-me que o 

meu patrão só pagava por transferência bancária e eu acabei por aceitar... até porque eu não tinha 

muitas alternativas, eu não conhecia nada daquilo... (...) Depois da semana à experiência e quando 

chegou o dia de receber a primeira vez, o meu patrão disse que, como eu ainda não tinha conta aberta, 

entregava o dinheiro à minha tia mas, nesse dia, quem me foi buscar foi o meu tio e ele disse-me que 

não sabia de nada. No dia a seguir perguntei à minha tia e ela disse que ainda não tinha ido falar com o 

meu patrão e que, por isso, ainda não tinha o dinheiro. O tempo foi passando e ela arranjava sempre 

desculpas para não me dar dinheiro. Depois acabou por me dizer que o meu patrão só lhe tinha entregue 

150 libras e que esse dinheiro quase que não chegava para as despesas de me ir buscar e deu-me 75 

libras, que mal chegavam para pagar o autocarro para ir trabalhar! Na semana seguinte não me queria 

dar dinheiro nenhum porque dizia que tinha que pagar o quarto em que eu estava e aí eu comecei a ficar 

mesmo irritada porque me sentia enganada... A minha sorte é que eu comia a maior parte das vezes no 

trabalho porque, senão, se calhar tinha passado fome! Depois também fui tentar saber porquê que o 
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meu patrão só me estava a pagar 150 libras por semana se o que me tinham dito era que eu ia ganhar 

cerca de 1000 libras por mês e ele disse que estava a pagar o que tinha combinado com a minha tia e 

eu sentia-me enganada pelos dois. Na semana a seguir a minha tia entregou-me as 150 libras porque eu 

comecei a dizer que ia contar aos meus pais o que estava a acontecer e que me ia embora. Ela estava 

sempre a tentar convencer-me a ficar e que os primeiros tempos é que iam ser mais difíceis. (...) Quando 

chegou o fim do mês e cheguei à conclusão que tinha trabalhado horas a fio e que só me tinham dado 

aquele dinheiro, achei que era melhor voltar a Portugal. (Joana, nossa ênfase) 

 

Para além da privação dos rendimentos do seu trabalho, a jovem terá também sido colocada 

numa habitação com condições precárias e reduzida privacidade, bem como sujeita a outras situações 

de logro relacionadas com a sua subsistência, nomeadamente em relação ao pagamento da renda da 

casa: 

Quando eu fui conhecer a casa onde ia ficar, além de ficar distanciada do sítio onde ia trabalhar, ao 

contrário do que me tinham dito, as condições não eram propriamente as melhores. Aquilo era uma casa 

grande que tinha cinco quartos e em cada quarto tinha duas pessoas e era... um quarto era meu e o 

resto dos quartos eram só homens, dois homens em cada quarto, mais ou menos. Nenhum deles era 

português. Também só tinha uma casa de banho e uma cozinha para todos. Eram espaços pequenos, o 

quarto tinha uma cama mas não tinha espaço para pôr a minha roupa, não tinha armários. A casa ainda 

estava em construção e a porta da casa de banho não dava para fechar. Mesmo que eu estivesse a tomar 

banho, qualquer pessoa podia entrar na casa de banho porque não tinha maneira de ter um aviso a dizer 

que estava alguém na casa de banho. E aí eu comecei a ficar um bocado assustada. (...) A minha tia, ao 

princípio, não me tinha dito que tinha mais gente na casa e disse que a casa tinha utensílios de cozinha, 

pratos, copos, mas antes de eu ir, pouco tempo antes de eu ir, disse-me: “Vê se consegues levar um 

prato, um copo, uma faca, um garfo e uma colher porque não tens louça nenhuma, cada um tem as 

suas coisas.” (...) No final do primeiro dia, a minha tia ainda me disse: “Depois, no dia 11, tens que 

pagar a renda da casa”. E eu perguntei-lhe: “Mas, então a casa não está paga? Quando tu pediste o 

dinheiro aos meus pais, tu disseste-lhes que a casa ficava paga até ao fim de dezembro, até ao fim do 

ano!”. “Ai, eu nunca disse nada disso”, foi a resposta dela. E ela disse-me: “O que eu expliquei aos teus 

pais foi que estavas a pagar um mês adiantado e um mês de caução, que faziam os tais dois meses, o 

mês de novembro e o mês de dezembro”. E eu fiquei naquela porque as contas que ela me estava a dar, 

com o valor que eu tinha mandado para lá, não faziam sentido porque ela disse-me logo o que eu ia 

pagar... aquilo é pago por semana... não fazia sentido com o dinheiro que os meus pais tinham mandado 

para lá. E ela disse: “Eu expliquei-te que era um mês de adianto... de caução e o mês de outubro”, um 

mês que eu nem sequer ia usufruir porque eu só ia usar meio mês porque só tinha chegado no dia 17. E 

ela disse-me: “Eu não tenho culpa que vocês sejam tapadinhos e não percebam, por morarem nas 
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aldeias, que não percebam aquilo que se passa!”. É assim: eu sei que há muitos sítios que fazem isso 

mas não foi isso que ela explicou, ela disse explicitamente que a casa ficava paga até ao final do ano. 

(Joana, nossa ênfase) 

 

A cessação da situação de exploração ocorreu unicamente pela iniciativa da Joana e da ação dos 

pais, embora aquela tivesse contado com o apoio de uma terceira pessoa que tinha conhecido no local 

onde trabalhou:  

Eu fui começando a associar isto tudo e fui começando a pensar “Eu aqui não estou bem”. Foi quando 

consegui ligar para os meus pais e lhes disse: “Eu não quero estar aqui, eu aqui não fico, da maneira... 

com as condições que eu aqui tenho, eu não quero ficar”. O meu pai ligou para o meu tio a pedir-lhe 

explicações e exigiu que ele me tirasse o bilhete de lá para cá e o meu tio, ao meu pai disse que sim, que 

me tirava o bilhete para me mandar vir embora, só que, depois, a mim disse-me: “Olha, eu não tenho 

dinheiro que chegue para te pagar o bilhete, arranja... o teu pai que arranje maneira de te tirar o bilhete 

lá para te mandar para aqui porque eu não tenho dinheiro para te pagar o bilhete” e eu também não 

tinha, por mais que eu me esforçasse, eu não tinha dinheiro, não tinha levado assim tanto dinheiro 

quanto isso e não tinha recebido praticamente nada. E eu fiquei super irritada porque eu sei que eles 

tinham o dinheiro suficiente para me pagar o bilhete só que disseram que não porque não queriam que 

eu viesse, eu tinha que ficar lá a qualquer custo! (...) Depois, na segunda-feira, tive uma senhora que 

também trabalhava lá numa barraquinha que me ajudou, foi ela que se ofereceu para me levar ao 

aeroporto porque os meus tios nem isso quiseram fazer. Essa senhora ofereceu-se para me ajudar, para 

me acompanhar. Disse que tínhamos que ir de comboio. (...) No aeroporto andei um bocado perdida. A 

outra senhora foi a minha salvação, foi uma senhora que, mesmo sem me conhecer de lado nenhum, me 

ajudou bastante, foi ela que falou no balcão da agência de viagens por causa do meu bilhete e me 

orientou no aeroporto. Se estivesse sozinha, acho que não me conseguia desenrascar. (Carina, nossa 

ênfase) 

 

Enquanto estratégias de controlo, a Carina apontou, para além da privação económica e da sua 

vinculação a um sistema de dívida “eterna”, que se traduzia na retenção de todos os dividendos 

auferidos por si, deixando-a numa situação de dependência em termos da sua própria subsistência, a 

utilização de estratégias de privação da liberdade e controlo dos seus movimentos e dos contactos com 

a sua família e com terceiros (designadamente com serviços de atendimento público, nomeadamente 

de saúde), bem como a utilização de ameaças verbais e humilhações e o recurso à violência física por 

parte do namorado: 
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Todo o dinheiro ficava com ele. Eu não ficava com nenhum cêntimo. (...) Ele comprava-me sempre a 

comida e, quando precisava de alguma roupa, ele acompanhava-me sempre para comprar o que 

necessitava. (...) Sabia quanto tempo estava com cada cliente ou quanto dinheiro tinha. Esteve ali 

sempre, sabes? “Tu aqui não estás sozinha, não podes fazer nada!”. Estava ali todo o tempo perto de 

mim, controlando-me… ele ou alguém da sua família. (...) Não me proibia de falar com a minha família 

mas, sempre que falava com um familiar ao telemóvel, tinha que estar alguém da sua família ou ele 

presente e tinha que dizer “Estou bem, não se preocupem comigo”, essas coisas... Era muito difícil e 

complicado mas eu tinha que dizer “Ai, eu estou bem”, não sei quê... essas coisas. Não lhes podia dizer 

“Sabes, passa-se isto, isto, isto”, tinha que dizer “Tudo está bem, está maravilhoso” e não sei quê. Não 

podia dizer “Pai, estou pior!”. (...) [O quê que lhe dizia que lhe ia fazer no caso de não seguir as regras 

que ele impunha?] Ameaças sobre a minha família, que fazia mal à minha família. Sabia que tenho uma 

ligação muito forte com o meu pai e com a minha mãe. E ali era o ponto mais sensível de mim. 

[Percebeu que ele tinha esses contactos perto da sua família?] Sim. (...) [Alguma vez foi agredida?] Sim, 

foi uma vez, uma discussão muito forte com ele e ali resultou uma agressão fisicamente contra mim… 

porque como já cheguei ao ponto máximo de suportar e ali comecei a falar coisas e, como ele não 

gostava que o tratasse dessa maneira, aconteceu essa violência física. (...) [E alguma vez foi forçada a 

manter um envolvimento sexual com ele?] Obrigava-me a estar com outras pessoas mas quando eu não 

queria estar com ele, pronto, não era nenhum problema. (Carina, nossa ênfase) 

 

No caso da Joana, as estratégias utilizadas pelos tios para a manter na situação de exploração 

passaram, numa primeira fase, pelo logro e pela “chantagem emocional” e, depois, pelo controlo dos 

contactos com os seus familiares e pela privação económica: 

Quando eu disse aos meus tios “Eu quero-me ir embora, eu aqui não fico, aquilo que vocês me disseram 

não foi isto, eu quero-me ir embora”, o meu tio começou a fazer chantagem emocional, para eu pensar 

naquilo que o meu pai passava todos os dias, a acordar cedo para ir trabalhar, no que ele tinha gasto 

para eu poder ir para lá, que eu tinha que pensar neles... E eu disse: “Por mais que você me diga isso, o 

meu pai deixa-me ir embora, quem manda em mim são os meus pais!” [choro]. Só que eu nem sempre 

podia falar com eles porque a minha tia só me deixava usar o telemóvel quando queria e dizia que eu só 

podia contar aquilo que ela me deixasse e quando eu disse “Eu quero-me ir embora” e os meus pais 

falaram com o meu tio, ela, na segunda-feira, disse-me: “Tu não tinhas nada que contar nada à tua mãe, 

primeiro falavas connosco e só depois é que podias falar com ela”. Ou seja, eu não podia falar com os 

meus próprios pais quando estava longe de casa... e eu não estava bem [choro mais intenso]... eu 

raramente comia porque o quê que eu ia fazer? Eu praticamente não tinha dinheiro, eu não conhecia 

nada e os meus tios também não queriam saber de mim. Foi complicado! (...) Agora sei que eles ficaram 

perturbados e que, ao mesmo tempo, forçaram-me a ficar lá e usaram de tudo e mais alguma coisa... 
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usaram a chantagem emocional, usaram o facto de não falar para mim e de dizerem que eu não podia 

falar com os meus pais, que eu só podia contar aquilo que ela me deixasse contar, que a minha tia me 

deixasse contar... não tinha o direito de contar aquilo que se estava a passar, desde as condições da 

casa, às condições do trabalho e que eles me ficavam com o salário... que aquilo não correspondia ao 

que ela tinha dito cá aos meus pais. Ou seja, eu tinha que manter a ilusão que ela tinha criado cá, eu ia 

ter que a manter lá para os meus pais, aquela fachada, eu ia ter que a manter na mesma porque era o 

que ela queria, eu só tinha que cumprir a vontade dela e não aquilo que eu sentia. E depois foi o facto 

de, monetariamente, eu estar dependente deles porque, se eu precisasse de algum dinheiro, era a eles 

que tinha que recorrer – prova disso foi o bilhete e o qual eles me recusaram. (...) A violência que eu sofri 

foi psicológica porque era aquela pressão que eles faziam do “Tens que ficar aqui”, quase como se isso 

fosse uma obrigação, como se disso dependesse a minha vida. Eu fiquei sempre com a impressão de 

que eles não queriam que eu viesse embora. (Joana, nossa ênfase) 

 

3.3. Impacto da experiência 

Carina descreveu a experiência de ter sido traficada como “horrível”. Segundo a jovem, o 

processo de consciencialização quanto à situação de tráfico acarretou um forte sentimento de confusão 

e frustração, particularmente pelo facto de o principal agente explorador ter sido uma pessoa com 

quem tinha estabelecido uma relação de proximidade afetiva: 

É muito difícil estar nesta situação. Sentes-te muito mal, começas a pensar muitas coisas, é algo 

estranho; sabia que no próximo dia tinha que ir ali prestar esse serviço com vários clientes e, nessa noite, 

sei que não podia descansar. Foi horrível. (...) Isso é um pouco difícil porque pensas “Porquê que esta 

pessoa me está a fazer isto? Antes dizia que me amava e agora me põe a fazer isto!”… Estás um pouco 

(...) confusa, já não sabes o que deves pensar dele. É um pouco “Porquê? Porque mudou tanto? Eu não 

lhe fiz nenhum mal para ele poder mudar dessa maneira… radicalmente!”. É mais difícil quando confias 

numa pessoa e depois essa pessoa te faz mal. (Carina, nossa ênfase)  

 

As suas perceções acerca do impacto da situação de tráfico foram bastante evidentes, quer em 

termos físicos, quer psicológicos. Em relação à primeira dimensão, a Carina apontou problemas ao 

nível do sono, falta de apetite e a sensação de fadiga, para além de ter relatado um episódio de fratura 

de um membro inferior, fruto de uma altercação com um cliente, tendo, nesta situação, necessitado de 

intervenção hospitalar: 

Me sentia muito cansada, já comecei a não comer (...). Não podes dormir, não podes descansar, já não 

tens tanto apetite para comer. O cansaço também porque são muitas horas em pé, quase todo o dia em 
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pé. (...) Uma vez precisei de ir a um hospital porque tive um conflito com um cliente e ele partiu a minha 

perna. (Carina) 

 

Em termos psicológicos, a Carina enumerou vários sintomas, particularmente do espetro da 

ansiedade, refletido, sobretudo, nas sensações de imprevisibilidade, indefinição e de falta de controlo 

sobre o seu próprio futuro. Paralelamente, evidenciou problemas do foro depressivo, nomeadamente 

ao nível da autoestima, fomentados, sobretudo, por sentimentos de desvalor e autoculpabilização: 

Foi um tempo muito difícil para mim. Muito tempo passado com nervos. Hoje era bem, amanhã não 

sabia... como era o próximo dia... não sabia se ia ser bem ou mal ou o que se ia passar… se ia passar 

esse dia. Nunca se sabe. (...) Assim se passaram meses, nesse estado de nervos, de stress. (...) Tens 

vários sentimentos: talvez se pensasse antes melhor, duas vezes melhor, não passava por isto. (...) 

Medo, frustração… tipo, ansiosa para escapar dali, para fugir, para poder escapar dessa vida, para poder 

pensar numa vida normal, como uma pessoa normal, porque ali sentes-te suja, te sentes como a última 

pessoa deste mundo. Não tens apetite para comer, já não tens gana para fazer nada, estás 

completamente destruída. (Carina, nossa ênfase)  

 

Neste sentido, a Carina perspetivou o tráfico como uma experiência que mudou a sua vida, 

entendendo-a como algo que apenas uma pessoa nas mesmas circunstâncias poderá verdadeiramente 

compreender, pelo que a sua forma de encarar a vida e a relação com os outros foi descrita como 

tendo sido profundamente afetada pela vitimação. Um aspeto paradigmático pareceu ser o sentimento 

de desconfiança face aos outros e, em particular, aos homens, que surgiu com grande evidência no 

seu discurso, atendendo à natureza da própria exploração à qual foi exposta, com implicações ao nível 

das questões da intimidade, afetividade e sexualidade: 

Te transformas numa pessoa diferente, esta experiência muda-te muito. (...) Só uma pessoa que passa 

pela minha experiência pode entender melhor, sabe o que se sente, sentes-te frustrada. (...) Não sei se 

vou voltar a confiar nos homens, confiar plenamente… Não, isto nunca mais porque já vi o que são 

capazes de me fazer e não posso confiar mais neles. (Carina, nossa ênfase) 

 

Muitas das emoções transmitidas pela Carina estavam também presentes no discurso da Joana, 

aliadas à descrença face à situação em que se encontrava. Aliás, a participante revelou sintomas 

distintos em função de algumas fases ao longo do processo de tráfico: 

Fisicamente, não, nunca sofri violência alguma; agora, psicologicamente, claro que sim e isso afetou-me 

bastante... e ainda agora afeta. (...) Passei por várias fases. Passei pela sensação de medo... aquele 

pânico, medo de estar longe de casa, medo do que me poderia acontecer. Depois fui-me sentindo 
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sozinha, fui-me sentindo desamparada, sem apoio por parte dos meus tios. Acho que só tive uma 

sensação de alívio a partir do momento em que estava quase a chegar ao avião para vir embora porque 

até ali senti-me sempre... senti-me enganada porque tinha uma ideia, tinha projetos, tinha tudo e cheguei 

lá e fiquei sem nada. Foi como se me tivessem puxado o tapete de baixo dos pés e, ao mesmo tempo, 

tivesse descambado tudo por ali abaixo, tivesse ficado sem nada! Depois era o medo de voltar e pensar 

“O quê que vão pensar?”. Foi um misto de sensações, descrevê-las é um bocado complicado mas eu 

acho que, se eu sorri em algum momento lá, foi por qualquer coisa assim estranha que tenha acontecido 

porque eu acho que passei a maior parte do tempo a chorar. Eu, enquanto estava... ainda que, pouco ou 

nada dormisse, mas no tempo em que estava sozinha no quarto, eu só chorava e pensava “Como é que 

eu vim aqui parar? Porquê que eu tive que vir aqui parar? Porquê que isto me está a acontecer a mim? 

Porquê que, apesar de tudo aquilo que eu quero, isto me está a acontecer a mim e não a outra pessoa 

qualquer?”. E, não sei, pensava “Porquê que eu não fiquei em casa? Porquê que eu não desisti da ideia 

de vir para aqui?”. (...) Depois era o ter que me esconder para poder falar com os meus pais, era o ter 

que dizer “Eu logo ligo” ou “Eu, mais daqui a um bocado, ligo”, sempre a ter que fugir, a tentar fugir 

para que não me ouvissem, não... sei lá, tanta coisa! (...) Eu vim embora na terça-feira e custou-me ver 

os meus pais e saber aquilo que eu lhes tinha feito sem culpa nenhuma porque, ao mesmo tempo, 

sentia que eles me culpavam por aquilo que eu tinha feito, sem eu ter culpa nenhuma [choro]. Eu fui-me 

embora daqui, perdi o meu trabalho, perdi aquilo que tinha por causa dos meus tios. Eu andei aqui uns 

tempos em que era complicado pensar na ideia de voltar a Inglaterra, de ter uma oportunidade, até que 

acabei por desistir disso tudo. Ainda hoje (...), de cada vez que me lembro do que passei, custa-me muito 

porque chego a um ponto em que, aquilo que eu mais queria, quer era poder estudar, poder ir para 

Londres, poder estudar, poder tirar um curso, tudo parece que deixou de ter sentido... Com tudo aquilo 

que aconteceu, é um bocado difícil ter vontade porque, se calhar, ao estar a fazer aquilo, eu vou estar a 

me lembrar [sic]: “Eu passei por tudo isso antes de chegar aqui”. Se calhar, em parte, a culpa de eu ter 

desistido de muita coisa, em parte foi disso. (Joana, nossa ênfase) 

 

A Joana revelou, também, emoções de maior hostilidade, nomeadamente sentimentos de raiva e 

irritação à medida que as suas expectativas foram sendo defraudadas e que ia tomando consciência do 

logro a que tinha sido sujeita por parte dos tios: 

Eles garantiram isso aos meus pais a cem porcento, que, naquilo que eu precisasse, eles estavam lá 

para me ajudar, para me apoiar; só que a verdade é que eu não tive o apoio deles de maneira nenhuma 

e isso fazia-me sentir revoltada! Eu praticamente fui ajudada por pessoas que não conhecia, pessoas que 

não têm nada a ver comigo, que não me conheciam de lado nenhum, foram essas pessoas que me 

ajudaram e não as pessoas de quem eu estava à espera de ter apoio. (...) Só o facto de ela [a tia] ter dito 

que eu não podia falar com os meus pais, que eu tinha que falar com ela e escolher as palavras que ela 
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quisesse para falar com os meus pais, só isso deu quase a certeza de tudo e revoltava-me... qualquer 

coisa podia acontecer! Eu ia ficar sozinha e entregue ao meu próprio destino, sem conhecer ninguém... 

qualquer coisa me poderia ter acontecido, qualquer coisa poderia estar implícita. (Joana, nossa ênfase) 

 

A participante revelou, ainda, que o medo e a descrença face à sua real situação acabou por 

constranger a sua capacidade para procurar suporte juntos dos pais, dificuldade que continuou a sentir 

mesmo após o regresso a casa e que se alicerçou na vergonha e no medo de ser desacreditada: 

Quando cheguei a Londres, os meus pais tentaram-me ligar porque eu disse: “Eu quando chegar lá, ligo-

vos”; só que quando cheguei lá não conseguia ligar com ninguém porque fui vendo que aquilo não tinha 

nada a ver com aquilo que me tinham dito e fui começando a ficar assustada. (...) Sentia-me sozinha e 

acabei por não dizer nada, fechei-me também um bocadinho. (...) Custava-me falar... de cada vez que 

falava, custava-me. Eles [os pais] tentaram saber as coisas mas, no primeiro dia, era impensável eu dizer 

o que quer que fosse ou falar com quem quer que fosse... Eu cheguei a pensar que os meus pais 

poderiam duvidar de mim... Só que os meus pais... todas as peças que nós tínhamos foram formando 

um puzzle, desde o que se tinha passado com as outras raparigas que tinham ido – porque, por aquilo 

que eu fui percebendo, eles já tinham tentado com várias pessoas, eu não fui a única pessoa que eles 

quiseram levar para lá; além de mim, acho que foram mais duas ou três e todas elas acabaram por ficar 

de relações cortadas com eles –, portanto, desde tudo isso até ao que se tinha passado comigo e tudo 

aquilo que eles nos foram contando, todas aquelas peças foram fazendo sentido. Aliás, se eles não 

acreditassem em mim, se não estivessem preocupados comigo, não tinham feito aquilo que fizeram, que 

foi: eles conseguiram um bilhete na segunda-feira à tarde, ao final da tarde, para terça-feira ao meio-dia, 

uma hora da tarde, mais ou menos, que era a hora que estava previsto o avião descolar. Por isso, eles 

foram incansáveis, tal como a agência que tratou do envio do bilhete para lá. Se calhar, se fossem outros 

pais ou se soubessem que... Até porque a verdade é que eu continuo a trabalhar e eu, mal cheguei, 

arranjei logo trabalho, nunca parei de trabalhar e estou a tentar refazer a minha vida e eles sabem disso, 

por isso é que também não tive problemas em que eles acreditassem em mim. (Joana, nossa ênfase) 

 

3.4. Estratégias de coping e manifestações de resistência  

A referência a estratégias conscientemente mobilizadas pelas participantes no sentido de 

tentarem minimizar o potencial negativo da experiência de tráfico materializou-se nas diligências que 

ambas empreenderam no sentido de se libertarem da situação, solicitando o apoio de terceiros, quer 

estes fossem familiares, pessoas desconhecidas ou as próprias autoridades policiais. No entanto, foi 

possível perceber, de forma implícita nos seus discursos, a presença de algumas estratégias que 

representam ações de resistência face à situação, embora algumas delas traduzam mecanismos de 
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coping que se desenvolveram de forma quase inconsciente, com efeitos simultaneamente negativos e 

positivos, tais como a negação e a racionalização. Efetivamente, apesar do potencial negativo da 

experiência de tráfico, a Carina também a perspetivou como uma oportunidade de aprendizagem e de 

desenvolvimento pessoal que serviria como uma importante ferramenta na prevenção face a novas 

vitimações: 

Às vezes parecia que aquilo não era verdade... que estava a dormir e, depois de acordar, tudo estaria 

bem! (...) Antes era uma pessoa muito imatura, agora estou uma pessoa mais madura, penso de uma 

outra maneira, estou a ver a vida de uma outra forma, tudo está diferente. (...) Acho que tinha que passar 

por isto tudo, sofrer para poder mudar! Parece o destino. (...) [Acha que esta experiência a vai preparar 

melhor para outras situações semelhantes?] Sim, com certeza que não vai voltar a acontecer. (Carina, 

nossa ênfase) 

 

Quando estava sozinha no quarto, só chorava e nem acreditava no que me estava a acontecer... Acho 

que houve alturas em que eu quase que me forçava a acreditar que tudo aquilo não passava de uma 

brincadeira de mau gosto! Havia outros momentos em que pensava que, se calhar, eu é que estava a ser 

muito exigente e que a vida de emigrante era mesmo assim, dura... e que eu é que tinha que fazer mais 

um esforço para me adaptar porque, afinal, tinha um trabalho e havia muitas pessoas que nem isso 

tinham. E, para além disso, pensava muitas vezes no esforço que os meus pais tinham feito para eu 

poder estar ali e não queria desiludi-los. (Joana, nossa ênfase) 

 

3.5. Libertação da exploração e perceções sobre as estruturas, processos e serviços de apoio 

Os casos em análise revelaram diferenças significativas em termos dos processos de intervenção 

institucional em curso. No caso da Carina, esta considerou que a libertação de situação de exploração 

em que se encontrava teria que passar necessariamente por um contacto com as autoridades policiais, 

atribuindo-lhes uma maior confiança em relação à eficácia dos seus procedimentos para uma rápida 

resolução dos seus problemas. Neste sentido, na sua avaliação, o processo decorreu de forma muito 

positiva, quer no que respeita ao seu tratamento enquanto vítima, quer em termos da agilidade nos 

mecanismos de apoio ativados, tendo esta sido encaminhada no próprio dia para a entidade que 

assegurou o seu acolhimento e restante intervenção de suporte a que teve acesso:  

Fui bem recebida na polícia, atendida nesse dia… estive um pouco tarde… porque eram duas ou três 

horas da tarde, a polícia tinha de chegar de outro sítio, de outra parte da cidade onde eu vivia antes. Mas 

atenderam-me e encontrei o apoio e tudo o que necessitava para poder sobreviver aqui em Portugal 

sozinha. O polícia perguntou-me se tinha algum dinheiro para sobreviver aqui ou uma casa e eu disse 
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que não tinha nada. “Estou sem condições”. E ele disse-me que isso não é problema [sic], que se pode 

resolver logo (...) e me encaminhou logo. (Carina, nossa ênfase) 

 

Só depois do acolhimento institucional é que a Carina teve a oportunidade de estabelecer um 

contacto deveras livre com a família de origem, tendo sido nesse momento que lhes revelou a situação 

a que tinha sido sujeita: 

Consegui ligar porque tinha um telemóvel comigo e podia falar com a minha família... e foi aí que lhes 

disse. Eles sabem o que aconteceu, sabem onde estou, sabem que agora já estou bem. (Carina) 

 

Em termos do processo-crime, que ainda se encontrava a decorrer à data da entrevista, a Carina 

já tinha prestado declarações para memória futura e referiu que o ex-namorado ainda a tentou localizar 

telefonicamente mas que nunca mais teve contacto com o mesmo. Paralelamente, e do conjunto de 

serviços a que teve acesso após ter sido acolhida, designadamente o apoio em termos de subsistência, 

proteção, cuidados de saúde, apoio jurídico e psicológico, este último foi o que a Carina apontou como 

aquele que mais sentiu necessidade e que lhe permitiu reestabelecer o equilíbrio emocional e reaver 

algum sentido de libertação, condições fundamentais para o processo de recuperação: 

Necessidade de falar tudo o que me aconteceu, para me sentir melhor. Chorar para poder sentir-me mais 

livre, de uma maneira ou de outra... mais a questão psicológica. (Carina) 

 

Enquanto objetivo fundamental de qualquer intervenção com vítimas, a definição e o apoio na 

implementação de um projeto de vida que permita responder o mais possível às suas necessidades e 

aspirações foi uma prioridade no caso da Carina. Assim, após uma fase de estabilização emocional, a 

participante foi construindo, em conjunto com a equipa técnica da ONG onde se encontrava acolhida, 

esse mesmo projeto que passaria, a curto ou médio prazo, pelo regresso ao seu país de origem, local 

onde também iria tentar retomar os estudos para ingressar no ensino superior. Aliás, o processo de 

retorno já estava a ser agilizado, não tendo sido concretizado até à data por questões de segurança: 

[Tem vontade de voltar?] Sim, é normal, não? (...) Tenho planos para o futuro quando regressar ao meu 

país. Sim, já sei o que tenho que fazer ali, quero voltar a estudar e ir para a universidade. (Carina) 

 

No caso da Joana, por seu lado, a saída da situação de exploração passou pelo contacto e 

pedido de apoio aos seus pais, uma vez que, apesar de se ter sentido enganada, a participante nunca 

ponderou recorrer às autoridades policiais, pelo que não foi despoletado qualquer processo-crime. 

Segundo a Joana, prevaleceu a “vontade de esquecer” a situação pela qual tinha passado e retomar a 
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sua vida em Portugal. Por sua vez, o regresso à “normalidade” foi, em larga medida, facilitado pela sua 

rápida reintegração profissional: 

Depois de eu lhes ter ligado, os meus pais foram incansáveis e fizeram tudo para me ajudar a regressar. 

(...) [Alguma vez pensou ou tentou recorrer à polícia?] Não, não, acho que por eles serem família e 

porque o que realmente me interessava era voltar para casa. E também acho que, mesmo que o 

tentasse fazer, não tinha maneira de o fazer porque não conhecia nada... eu estava... eu ia... eu, durante 

o dia, ia de um autocarro daqui para acolá mas, se não fosse nos mesmos sítios, eu acabava por me 

perder, acabava por confundir as coisas... depois aquelas... parecia-me que era tudo igual, ou seja, eu 

andava às voltas mas parecia que estava sempre no mesmo sítio e já tinha passado por vários sítios 

diferentes, por isso, acho que, mesmo que eu quisesse, eu não conseguia porque não sabia o quê que 

havia de fazer. (...) Quando cheguei, tinha os meus pais à minha espera. O voo atrasou-se quase uma 

hora, uma hora e meia, mais ou menos, e quando os vi, para mim foi uma alegria enorme, poder abraçar 

os meus pais, o meu irmão mas, claro, custou muito [choro]. Eu vim na terça-feira, cheguei por volta das 

quatro horas, mais ou menos... quatro e meia, não tenho a certeza. Depois de que cheguei cá, nunca 

mais tive contacto com os meus tios. Eu sei que o que eles fizeram foi errado mas nunca lhes fui pedir 

satisfações, nunca lhes fui perguntar ou exigir nada, só queria esquecer aquilo tudo e continuar a viver a 

minha vida. Felizmente tive a sorte de arranjar trabalho novamente no mesmo sítio. (Joana, nossa 

ênfase) 

 

Decorridas algumas semanas do seu regresso a Portugal, e apesar do suporte familiar, a Joana 

acabou por solicitar apoio psicológico a uma ONG no sentido de conseguir fazer uma melhor gestão 

das emoções associadas à experiência vivida. Assim, tal como indicado pela Carina, a intervenção 

psicológica ao nível da gestão da crise e da estabilização emocional afigurou-se, segundo a Joana, 

como um processo de grande importância na sua recuperação: 

Isto afetou-me muito... e ainda hoje me custa pensar e falar disto. Às vezes os meus pais tocam neste 

assunto por algum motivo e a minha vontade é sair dali... Chegou a um ponto que isto ficou de tal 

maneira difícil de suportar que achei melhor pedir ajuda e uma amiga orientou-me para a [nome da 

ONG], onde comecei a ir a consultas com a psicóloga. É um processo lento mas tem sido importante 

para mim, para voltar a ter autoconfiança e para não me martirizar tanto com o que aconteceu... e deixar 

de pensar que a culpa de tudo foi minha. (Joana, nossa ênfase) 

 

4. Discussão e conclusões 

Os resultados do estudo permitem conhecer e caracterizar as experiências e perceções de duas 

jovens adultas sinalizadas institucionalmente como vítimas de tráfico, uma delas imigrante em Portugal 



Parte II – Capítulo IX: Estudo 4 
Percursos de vitimação e de sobrevivência: Perceções das vítimas sobre a experiência do tráfico e o processo de apoio 

265 

e explorada sexualmente e a outra de nacionalidade portuguesa e explorada em termos económicos e 

laborais em Inglaterra. Não constituindo uma amostra representativa do grupo de pessoas traficadas, a 

consideração dos seus discursos não deixa de ser relevante, quer pelo facto de lhes ser atribuída uma 

possibilidade de afirmarem a sua perspetiva sobre o fenómeno e as suas opiniões sobre os processos 

de suporte institucional a que tiveram acesso, quer por possibilitarem um maior enriquecimento da 

compreensão sobre o tráfico a partir das suas idiossincrasias. De facto, tal como sustenta Yin (1994), 

em fenómenos em que a investigação é escassa, mesmo um estudo de caso se poderá constituir como 

um pequeno passo em direção a uma grande generalização, uma vez que nos permite, igualmente, a 

acumulação de conhecimento, ao tornar claro o que tem de semelhante ou distinto em relação a 

outros casos conhecidos, e o que é típico ou atípico face aos padrões apresentados na literatura sobre 

o tema. 

Com a salvaguarda de algumas particularidades, as narrativas das participantes reiteraram os 

dados estatísticos disponíveis e a caracterização que os estudos conduzidos em Portugal sobre esta 

matéria (e.g., Neves, 2010, 2011; Peixoto et al., 2005; Pereira & Vasconcelos, 2007; Santos et al., 

2008) têm vindo a traçar, quer no que diz respeito ao perfil das vítimas e dos traficantes, às próprias 

finalidades e dinâmicas da exploração, assim como às orientações institucionais relativamente aos 

processos de apoio dinamizados junto deste público. As exceções a este cenário serão, essencialmente, 

quatro: o facto de, no caso da Carina, a estratégia de angariação ter assentado numa falsa promessa 

de casamento, situação que não tem sido referida como muito frequente nas situações detetadas no 

país (MAI, OTSH, 2010a, 2010b, 2011, 2012), uma vez que estas se baseiam sobretudo em promessas 

de trabalho fraudulentas; o facto de a Joana ter sido traficada a partir de Portugal e ter sido traficada 

para fins de exploração laboral, na medida em que os dados existentes sobre esta realidade, apesar de 

escassos, indicam geralmente situações de homens traficados para fins laborais nos setores da 

manufaturação e na construção civil e situações de mulheres traficadas para fins de exploração sexual, 

particularmente para Espanha; o facto de, novamente no caso da Joana, ter sido a própria vítima a 

suportar os custos com a viagem, evitando, assim, a sua vinculação a um sistema de dívida, embora 

essa “perda de receita” tivesse sido compensada com uma estratégia de logro face à agilização de 

uma solução habitacional no país de destino; e, por último, o facto de não serem evidentes, em ambos 

os casos analisados, situações de precariedade socioeconómica ou de vulnerabilidade em termos da 

história familiar particularmente prementes, ainda que, como pano de fundo da decisão de emigrar, 

constasse a procura de melhores oportunidades no estrangeiro como forma de “cumprir o sonho” de 

uma vida mais realizada em termos pessoais e/ou profissionais. Assim, nestes casos em concreto, ao 
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balancear os fatores de repulsão com os de atração, pode concluir-se que os últimos – isto é, o desejo 

de manter um relacionamento afetivo e a vontade de retomar os estudos num país que, à partida, 

garantiria melhores oportunidades educacionais e profissionais – acabaram por assumir um peso mais 

significativo na decisão de emigrar do que as condições de base em termos socioeconómicos.  

A leitura dos dados também permite, ainda que de forma modesta, questionar a veracidade das 

mensagens frequentemente veiculadas pelos meios de comunicação social de que as vítimas tendem a 

ser pessoas com baixos níveis de qualificação escolar e/ou profissional, informações que apenas têm 

servido para fomentar estereótipos e preconceitos face a determinados grupos, particularmente das 

mulheres oriundas de países considerados menos desenvolvidos ou com nítidos contrastes sociais. 

Estas serão, portanto, configurações menos típicas ou mais recentes do fenómeno e que importa 

considerar, quer em termos de análise teórica, quer sociopolítica. A título de exemplo, será relevante 

perceber se, com o agravamento generalizado das condições de vida que tem vindo a ser registado nos 

últimos anos – consubstanciando cenários macrossociais estruturalmente mais desfavoráveis e que 

favorecem um entendimento de ausência de perspetivas a médio ou longo prazo –, os processos de 

recrutamento e exploração, bem como o perfil das vítimas, se irão alterar substancialmente (e.g., maior 

percentagem do sexo feminino no tráfico para fins de exploração laboral). 

Um último aspeto que é relevante atender no que respeita à caracterização das vítimas consiste 

no facto de, no caso da Carina, a sua integração num agregado com uma etnia diferente e pautada por 

normas de conduta, costumes e formas de interação social marcadamente segregadas(os) em termos 

do género, com um claro domínio do sexo masculino, ter funcionado como outra fonte de opressão, 

limitando ainda mais a sua rede de suporte. Aliás, a condição de outsider terá mesmo intensificado 

essa discriminação e, de algum modo, legitimado a sua exploração e a redução ao estatuto de objeto 

transacionável no mercado sexual, sem direito a determinar a forma como o seu corpo era usado. 

Estas considerações sustentam a necessidade de analisar o fenómeno do tráfico através de uma 

grelha multidimensional e interseccional (Crenshaw, 1994; Neves, 2010, 2011), particularmente no 

que concerne ao perfil das vítimas e aos fatores de vulnerabilidade, na medida em que esta postula 

que a interseção das dimensões do género, idade, etnia/nacionalidade e classe coloca as mulheres 

jovens e imigrantes, pertencentes a minorias étnicas e oriundos de contextos economicamente 

depauperados ou pautados por contrastes sociais (e.g., com elevadas taxas de pobreza e precariedade 

laboral) e que, por essa razão, procuram melhores oportunidades de vida, numa posição de particular 

vulnerabilidade face à discriminação, à violência e à exploração. A vulnerabilidade ultrapassa, assim, as 

questões económicas, sendo fruto de forças políticas, económicas e socioculturais, que exercem os 
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seus efeitos em vários eixos da identidade das vítimas e as constrangem e fragilizam nas suas opções 

(Neves, 2010; Simkhada, 2008).  

No que diz respeito às restantes dimensões de análise, as narrativas apresentadas reafirmam as 

conclusões tipicamente apresentadas na literatura sobre este tema, designadamente a utilização do 

logro como principal estratégia empregue pelos angariadores como forma de persuadir as vítimas a 

emigrar, sendo frequente a obtenção do seu consentimento inicial para a viagem, e a ideia de que 

estes agentes tendem a ser relativamente próximos das vítimas (e.g., Acharya, 2008; Gajic-Veljanoski & 

Stewart, 2007; Peixoto et al., 2005; Pereira & Vasconcelos, 2007; Santos et al., 2008; Simkhada, 

2008; Skilbrei & Tveit, 2008; UN.GIFT, 2008a; Wilson & Dalton, 2008), o que acaba por funcionar 

como elemento que adensa credibilidade às promessas que estes fazem e, por vezes, como sugerido 

pela história da Joana, poderá fazer com que sejam “menosprezados” alguns indícios de uma intenção 

menos lícita ou transparente.  

De igual modo, salienta-se a aparente inexistência de redes organizadas de exploração, o que 

poderá denunciar uma atuação mais rudimentar, mas não forçosamente menos eficaz, e o uso de 

estratégias mais assentes na coerção psicológica (e.g., ameaças, insultos, humilhações, chantagem 

emocional) para subordinar as vítimas, fazendo-as ceder às determinações dos exploradores, bem 

como para as controlar. Foram também evidentes formas de controlo assentes na subordinação e 

dependência financeira, inclusive para fazer face às necessidades de subsistência, com particular 

destaque para a situação da Carina, vinculada a um sistema de dívida, assim como narradas situações 

de restrição na liberdade de movimentos, de contacto com familiares ou terceiros e alguns episódios 

de violência física, estratégias amplamente apontadas na literatura sobre o fenómeno (e.g., Batstone, 

2007; Farr, 2005; Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007; Gallagher & Holmes, 2008; Hodge & Lietz, 2007; 

Raymond, 2002; Schauer & Wheaton, 2006; Skrobanek et al., 1997; UNODC, 2008a). No que diz 

concretamente respeito à privação de contactos com entes queridos, parece importante registar que a 

posse ou o acesso, por exemplo, a um telemóvel por parte das vítimas não invalida que estas estejam 

confinadas a uma situação de isolamento social e se sintam incapazes de solicitar, por essa via, o 

apoio de terceiros52, sendo esta situação fruto, na maioria das vezes, de constrangimentos de natureza 

psicológica, nomeadamente o medo de represálias e a vergonha de dar a conhecer a situação em que 

se encontram (Logan et al., 2009). 

O impacto das formas de opressão empreendidas pelos traficantes sobre as vítimas não é, no 

entanto, uma função matemática do grau de violência a que estas foram sujeitas. Ou seja, os efeitos 

                                                        
52 De resto, esta tinha sido já uma situação salientada por alguns agentes institucionais que participaram no estudo apresentado no capítulo anterior. 
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poderão variar em função de um conjunto de condições, nomeadamente o tipo de violência sofrida, a 

sua coocorrência, frequência e severidade (APAV, 1999), bem como da capacidade de resistência de 

cada pessoa em particular e do sistema de suporte disponível (e.g. Logan et al., 2009), podendo uma 

vítima de exploração laboral que nunca foi alvo de violência física – como sucedeu no caso da Joana – 

evidenciar níveis de perturbação ou sintomatologia mais severos do que outra vítima que tenha sido 

alvo de agressões físicas e sexuais – como aconteceu no caso da Carina. No entanto, vários autores 

(e.g., Acharya, 2008; Hodge, 2008; Themeli, 2011; UNODC, 2008a; Zimmerman et al., 2003, 2006) 

têm sido unânimes em considerar que o tráfico é uma forma de vitimação cujos efeitos tendem a 

persistir no tempo, situação que também é possível reiterar sobretudo através do discurso da Joana, ao 

assumir que, decorridos mais de seis meses do término da experiência, ainda se sentia afetada por ela 

de forma significativa, tendo o seu relato sido, em vários momentos, marcado por uma forte carga 

emocional. 

Sendo amplo o conjunto de efeitos salientados nos estudos conduzidos sobre a questão do 

impacto (e.g., Acharya, 2008; Cwikel et al., 2003, 2004; Hossain et al., 2010; Miller et al., 2007; 

Oram & Zimmerman, 2008; Ostrovschi et al., 2011; Raymond & Hughes, 2001; Silverman et al., 

2007, 2009; Tsutsumi et al., 2007; Zimmerman et al., 2003, 2006, 2008), as participantes indicaram 

um conjunto de danos físicos e psicológicos consistentes com os resultados desses mesmos estudos. 

Assim, em termos físicos, sobressaem a fadiga, as perturbações alimentares e no sono e, no caso da 

Carina, as lesões traumáticas devido a agressões; ao nível psicossocial, destaca-se a presença de 

sintomatologia do foro depressivo (e.g., sentimento persistente de tristeza, de desamparo, solidão, 

vergonha, autoculpabilização, descrença e ausência de perspetivas face ao futuro) e algumas reações 

associadas à hostilidade como, por exemplo, em relação aos homens, no caso da exploração sexual, 

conforme dados de outras investigações (e.g., Miller, 2008); todavia, o domínio mais referenciado diz 

respeito a sintomatologia do espetro da ansiedade (e.g., medo e insegurança). Verifica-se, assim, e tal 

como demonstrado em alguns dos estudos enunciados, que esta é uma forma de vitimação com 

elevado potencial de desenvolvimento de quadros de comorbilidade. 

Apesar da evidente gravidade das consequências físicas, verifica-se, pelos relatos de ambas as 

participantes, uma clara valorização das consequências psicológicas. Este poderá constituir, então, o 

motivo pelo qual também consideraram que o apoio de natureza psicoterapêutica foi aquele que se 

revelou mais importante no seu processo de recuperação, sendo estas consequências comummente 

consideradas como mais insidiosas, persistentes e invasivas (Hodge, 2008; Zimmerman et al., 2006), 
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com potencial para comprometer a própria identidade e, nos casos que envolvem a exploração sexual, 

para perverter o sentido de intimidade nas relações humanas.  

A intensidade do impacto será, segundo Logan e colaboradores (2009), igualmente resultado da 

maior ou menor perceção face à vitimação de que se é alvo, isto é, da capacidade de autoperceção 

das vítimas enquanto tal. Assim, será relevante sublinhar que, no caso da Joana, em que a exploração 

foi laboral, parece haver uma menor capacidade de autoperceção da participante enquanto vítima do 

crime; aliás, sobressai, do discurso da jovem, a ideia de que terá sido vítima de uma ação moralmente 

censurável mas que não configurava, necessariamente, um ilícito criminal. Tal conclusão suscita a 

hipótese de, nos casos em que a atividade desempenhada é “regular” e não apela diretamente a 

questões morais – como acontece, por exemplo, no tráfico para fins de exploração sexual –, a 

capacidade de autoperceção em relação à vitimação ser mais reduzida, hipótese esta que deverá ser 

alvo de análise em estudos posteriores.  

As estratégias de coping mobilizadas pelas vítimas para lidarem com e minimizarem o impacto 

da exploração também são consistentes com os dados avançados por outros autores (e.g., Logan et 

al., 2009; Mukasey et al., 2008; Peixoto et al., 2005), desde estratégias mais proativas como, por 

exemplo, os pedidos de ajuda a terceiros e as tentativas de fuga da situação, a estratégias que, apesar 

de visarem o mesmo restabelecimento homeostático e psicológico – e, portanto, serem adaptativas 

nesse sentido –, acabam por traduzir formas de coping negativas, como os processos de submissão 

comportamental ou de mudança cognitiva, tais como a negação ou a racionalização da experiência. 

Em concreto, constataram-se situações em que as vítimas, por exemplo, tentaram justificar ou 

comparar a situação em que se encontravam com outras pessoas em situações ainda mais dramáticas 

ou a crença de que aquele sacrifício representava o cumprimento do seu destino. 

Um dos fatores que poderá levar a que as pessoas exploradas sexualmente soneguem a própria 

vitimação consiste no facto de estas quererem evitar ser etiquetadas como “prostitutas”, quer por 

discordarem com a prática ou por esta provocar dissonância cognitiva e emocional, quer por recearem 

uma reação de maior estigmatização ou exclusão social, o que também tende a dificultar o processo 

de recuperação (Bindel, 2006; Logan et al., 2009; Peixoto et al., 2005; Santos et al., 2008; Simkhada, 

2008). Esta situação é particularmente evidente no caso da Carina, na medida em que esta não 

utilizou, em momento algum, o termo, desvinculando a atividade exercida da sua própria identidade, 

isto é, veiculando uma posição de dissonância face àquele papel. Esta poderá, por conseguinte, ser 

mais uma estratégia consciente ou inconscientemente empregue pelas vítimas para garantir uma 

maior preservação pessoal, quer em termos internos, quer da sua imagem externa ou social. 
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No que respeita à perceção das vítimas relativamente às estruturas, processos e serviços de 

apoio disponibilizados, os resultados aludem à eficiência gerada por uma boa articulação entre 

diferentes entidades, nomeadamente entre as autoridades policiais e organizações da sociedade civil, 

bem como de uma intervenção multidisciplinar. Todavia, os dois casos analisados sublinham com 

particular evidência a necessidade de assegurar, para além dos meios necessários à subsistência, um 

apoio de natureza psicoterapêutica no sentido de facilitar a ventilação e validação emocional. De facto, 

na linha das considerações de alguns autores (e.g. APAV, 1999; Machado, 2004b; Mukasey et al., 

2008; Walker, 1994), a severidade do impacto e a duração da crise dependem sobretudo de três 

condições: do grau de violência com que foi ameaçada a integridade física ou psicológica da pessoa, 

da sua capacidade para confrontar o problema e da intervenção ou apoio imediato que recebe após o 

evento traumático. Assim, será fundamental agilizar esse mesmo suporte logo após a saída da situação 

de exploração, assegurando alguma intensidade e longevidade no processo de apoio, tendo em conta a 

persistência dos efeitos da experiência. No entanto, os resultados também alertam para o facto de nem 

sempre a intervenção das autoridades policiais e de outros meios de suporte ou assistência ser 

considerada necessária, ou mesmo desejável, pelas vítimas. Atenda-se, por exemplo, ao caso da 

Joana, em que o objetivo passou simplesmente por retornar a casa e tentar prosseguir com a sua vida.  

Independentemente das particularidades de cada caso, o potencial de dano que é reconhecido 

ao tráfico exige a implementação de medidas preventivas, essencialmente de natureza político-social e 

educativa, que permitam minimizar os fatores de vulnerabilidade estrutural (e.g. precariedade das 

condições socioeconómicas, discriminação de género, classe e raça/etnia/nacionalidade) e fomentar 

uma maior consciência crítica (Neves, 2011; Simkhada, 2008) das populações em geral e dos grupos 

de maior risco, em particular, face ao fenómeno e às suas manifestações, bem como relativamente aos 

seus direitos, desconstruindo discursos assentes na ideia da vitimação enquanto “destino” (Neves, 

2011), ou seja, enquanto facto incontornável.  

Estes dados também salientam a necessidade de conceder às vítimas de tráfico um período de 

recuperação e reflexão temporalmente ajustado e livre de pressões para a tomada de decisões, 

nomeadamente quanto à sua participação em procedimentos de investigação criminal ou da acusação 

(Hossain et al., 2010; Stotts Jr. & Ramey, 2009; Zimmerman et al., 2006, 2008). Para além disso, 

uma intervenção de maior qualidade também depende do aprofundamento do conhecimento científico 

relativamente à extensão dos danos provocados pelo tráfico de seres humanos (Zimmerman et al., 

2006, 2011), pelo que é fundamental continuar a investir neste domínio. 
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Finalmente, importa assinalar as principais limitações deste estudo, que, de resto, acabam por 

ser comuns a grande parte das investigações conduzidas sobre esta matéria, particularmente devido à 

enorme dificuldade em ter acesso direto às vítimas, quer por questões compreensíveis relacionadas 

com a sua segurança, quer pela eventual existência de alguma relutância por parte das organizações 

em permitir o acesso a informação relativa aos processos de intervenção implementados na ausência 

de qualquer controlo por parte dos agentes institucionais (Brunovskis & Surtees, 2007).  

Reitera-se, em primeiro lugar, o facto de, apesar de não se ter pretendido abranger uma amostra 

representativa das vítimas identificadas ou confirmadas no território nacional e de terem sido efetuados 

múltiplos contactos no sentido de recrutar uma amostra mais substancial, o número de participantes 

ser extremamente reduzido e impedir, portanto, qualquer conclusão passível de generalização.  

Em segundo lugar, a possibilidade de, no processo de seleção das participantes por parte das 

instituições, ter existido algum viés, isto é, de as vítimas que foram propostas para serem entrevistadas 

personificarem, no seu entendimento, resultados mais positivos no que diz respeito à intervenção 

implementada e apresentarem, por isso, maior probabilidade de avaliarem os serviços positivamente. 

Esta limitação, aliás, poderá ter sido exacerbada pela presença, no caso de uma das entrevistas, de 

um técnico da própria entidade durante a sua realização53.  

Por último, importa ponderar a possibilidade de as vítimas que se encontram enquadradas em 

algum tipo de programa de apoio ou assistência institucional se poderem constituir como categorias de 

vítimas particularmente vulneráveis e não serem representativas da totalidade das situações de tráfico 

ocorridas ou da abrangência do fenómeno; ou seja, poderá argumentar-se que o recurso aos serviços 

acontecerá sobretudo nos casos em que as vítimas se encontram em situação de particular dificuldade 

(e.g., sem alojamento ou sem meios de subsistência, em situação irregular no país, sem outras redes 

de suporte social, fortemente debilitadas física ou psicologicamente). Ora, sendo o acesso às vítimas 

primordialmente efetuado por via institucional, como sucedeu no presente caso, os resultados dos 

estudos conduzidos poderão aplicar-se apenas a grupos mais restritos, deixando à margem do 

conhecimento científico outras experiências, perceções e formas de resistência igualmente relevantes.  

 

                                                        
53 Tal possibilidade teórica não invalida os efeitos positivos que esta presença também poderá ter tido, nomeadamente ao permitir que a participante se 

sentisse mais confortável numa situação que poderia ter sido sentida como nova ou mesmo algo “ameaçadora” pela revelação que implicaria. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Embora o tráfico de seres humanos seja um fenómeno com profundas raízes históricas, só 

recentemente despertou a atenção internacional, dando o mote para um conjunto de debates políticos, 

sociais e académicos sobre o problema, bem como para a determinação de medidas orientadas para a 

sua prevenção e combate e para a proteção das vítimas, medidas estas que, em Portugal – e embora 

o reconhecimento público tivesse ocorrido a partir de meados dos anos 90 –, foram implementadas 

sobretudo a partir de 2007, produzindo mudanças substanciais na sua abordagem. Afigurou-se, assim, 

importante analisar alguns dos efeitos destas medidas, considerando também que o tráfico constitui 

um domínio em que a investigação científica nacional continua a ser parca. 

Partindo do pressuposto de que a realidade é socialmente construída, o foco deste trabalho 

incidiu especialmente na análise e na reflexão sobre os discursos sociais dominantes sobre o tráfico e 

sobre as experiências, perceções e significados de alguns dos seus atores principais. No entanto, para 

além do discurso pessoal e institucional, a reflexão foi alargada ao discurso público e mediático sobre o 

tráfico, enquanto pano de fundo para a sua problematização conceptual e cultural. 

Face aos objetivos inicialmente delineados, designadamente no que respeita à necessidade de 

aprofundar o conhecimento da realidade nacional quanto ao fenómeno, quer a revisão da literatura, 

quer os resultados dos estudos empíricos efetuados permitiram concluir que, enquanto processo, o 

tráfico é um fenómeno complexo, com uma etiologia multidimensional e interativa, e mutável (Hodge & 

Lietz, 2007; Martins, 2008; Surtees, 2008), o que contribui para a dificuldade em conhecer a sua real 

dimensão, dispersão geográfica e as suas configurações. Além disso, os resultados permitem reiterar as 

dificuldades amplamente referenciadas na literatura sobre o tema no que diz respeito à sua definição e 

à complexidade de relações que o tráfico estabelece com outros fenómenos sociais e ilícitos criminais, 

designadamente com a prostituição e os fenómenos migratórios, acrescentando obstáculos face à sua 

identificação, bem como à referenciação e intervenção junto das vítimas e uma ação mais eficaz por 

parte do aparelho de justiça. Espera-se, no entanto, que este trabalho tenha contribuído para ajudar a 

estabelecer uma distinção sólida entre o tráfico e outros fenómenos com os quais, embora mantenha 

relações estreitas, não deverá ser confundido.  
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São várias as perspetivas de análise teórica sobre esta questão, assim como são diversas as 

inconsistências entre elas no que respeita ao entendimento sobre a essência e fatores que estimulam o 

problema. No entanto, a consideração das várias abordagens, quer estas se centrem sobretudo nas 

desigualdades de género, de classe ou raça (e.g., teorias feministas), quer se foquem nos processos da 

migração económica de massas, da economia global, das desigualdades estruturais entre os países 

mais e menos desenvolvidos ou do crime organizado (e.g., teorias das migrações, criminologia cultural), 

quer, ainda, se concentrem na questão dos direitos humanos, contribui para um entendimento mais 

compreensivo da natureza e manifestações do tráfico, bem como das condições de vulnerabilidade das 

populações, ao equacionarem a interação de fatores individuais, familiares, sociais, culturais, políticos 

e económicos (Lebov, 2010) na sua génese e desenvolvimento.  

Os estudos empíricos forneceram, ainda, outros indicadores de interesse sobre as múltiplas 

realidades do tráfico de seres humanos. Desde logo, a investigação realizada sobre a sua construção 

mediática na imprensa escrita permitiu perceber que, apesar da maior exposição, a valorização do 

tema não tem sido suficientemente forte ao ponto de justificar uma publicação assídua e com maior 

destaque nos jornais considerados. Da análise das notícias emergiu novamente uma sobreposição do 

tráfico com a prostituição e a imigração ilegal, fruto do predomínio de narrativas sobre exploração 

sexual de mulheres, contribuindo para a presença de estereótipos e mensagens de alarme social. De 

facto, o discurso mediático sobre o tráfico, especialmente daquele que se destina à exploração sexual 

feminina, assenta, não raras vezes, em conceções estereotipadas em relação à própria configuração do 

crime, projetado como intrinsecamente organizado, bem como em relação ao género, à nacionalidade 

e ao comportamento das vítimas, alimentando preconceitos e a sua estigmatização. Este é, também, 

um discurso construído essencialmente a partir das posições das instituições com maior poder social, 

designadamente das que exercem o controlo da lei e da ordem, relegando para um papel secundário 

os discursos e perspetivas dos seus principais atores, isto é, as vítimas, os traficantes e os clientes são 

arredados da arena das narrativas, sendo os seus discursos subalternizados face à ação dos OPCs, 

atribuindo a estes últimos o controlo do conhecimento difundido sobre o fenómeno.  

Por sua vez, o estudo relativo ao conhecimento e às perceções públicas sobre o tráfico revelou 

um nível de conhecimento dos participantes relativamente baixo acerca do fenómeno e que reflete um 

conjunto de ideias pré-concebidas, nomeadamente em relação às características do próprio crime e 

das vítimas, conhecimento este que se concluiu poder ser otimizado através de níveis mais elevados de 

escolaridade e formação, reiterando-se, assim, a necessidade de continuar a implementar esforços no 

sentido de promover uma maior informação, sensibilização e educação sobre o tema (Wilson & Dalton, 
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2008). Em paralelo, reiterou a subsistência da confusão entre prostituição e tráfico de mulheres para 

fins sexuais, sendo que a gravidade percebida das situações de tráfico parece diferir, essencialmente, 

em função da presença ou ausência de um consentimento prévio para o envolvimento no mercado 

sexual.  

No sentido de contribuir para uma maior clarificação sobre a natureza do tráfico e as práticas e 

desafios que se colocam ao sistema de justiça e aos serviços de apoio às vítimas, foi conduzido um 

estudo empírico com atores institucionais. No geral, os resultados confirmaram os perfis traçados por 

estudos anteriores sobre o panorama do tráfico em Portugal (e.g. Neves, 2011; Peixoto et al., 2005; 

Pereira & Vasconcelos, 2007; Santos et al., 2008), particularmente quanto à caracterização dos 

traficantes e das vítimas, e sublinharam dificuldades ao nível da identificação das vítimas, decorrentes, 

muitas vezes, da sua falta de autoperceção enquanto tal, bem como problemas ao nível da repressão 

do crime, pela incapacidade do sistema de justiça em punir eficazmente os criminosos, tendo sido, 

inclusivamente, convocada para a discussão a existência de corrupção neste contexto. Também neste 

estudo foram reiterados os problemas de natureza conceptual, desta vez fundamentados sobretudo na 

discussão das questões em torno do consentimento e da vulnerabilidade. Revelou, por outro lado, 

várias inovações na abordagem ao problema em Portugal, desde o aperfeiçoamento legislativo, ao 

alargamento e especificação das respostas de apoio às vítimas, passando ainda pela formação técnica 

e pelos esforços preventivos, medidas que têm tido um impacto positivo e que deve ser relevado.  

Por fim, o estudo desenvolvido com vítimas sinalizadas por tráfico, sobre as suas experiências, 

perceções e significados, permitiu confirmar vários indicadores relativos às dinâmicas do crime, bem 

como conferir, a partir das suas histórias idiossincráticas, mutações recentes do fenómeno, tais como 

a vitimação de cidadãs portuguesas traficadas dentro da Europa para fins de exploração laboral e a 

presença de fatores de vulnerabilidade e estratégias de angariação parcialmente distintos(as) dos(as) 

que têm vindo a ser identificados(as). Efetivamente, a partir destes resultados levanta-se a hipótese de 

o agravamento generalizado das condições de vida que se tem registado nos últimos anos no país e a 

consequente alteração da realidade do mercado laboral estar a alterar substancialmente os fluxos do 

tráfico de pessoas em Portugal, quer em termos do perfil das vítimas, quer ao nível dos processos de 

recrutamento e exploração, estando agora a registar-se um maior volume de homens portugueses 

traficados para fins de exploração laboral noutros países da Europa, ao contrário de anos anteriores, 

em que as vítimas eram sobretudo mulheres estrangeiras traficadas para fins de exploração sexual. 

Finalmente, e em resposta a outro dos objetivos deste trabalho, a consideração do impacto físico 

e psicossocial do tráfico nas vítimas entrevistadas alerta para a necessidade de repensar os termos de 
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algumas medidas de proteção, tais como a duração do período de reflexão, e de assegurar respostas 

imediatas, personalizadas e multidimensionais, onde a intervenção psicoterapêutica assume particular 

relevo. Aliás, o tráfico não tem apenas um impacto negativo nas vítimas, mas também nas economias 

e estruturas sociais das nações onde este se manifesta, desafiando o seu desenvolvimento estável e 

funcionando contra a reconciliação dos interesses políticos e das obrigações humanitárias dos Estados. 

Todos os estudos contribuíram, portanto, para o alcance dos objetivos fundamentais do projeto, 

cujo cerne consistia em captar e compreender diferentes perceções e discursos sobre o tráfico. 

 

Limitações do projeto e recomendações para a investigação e para a prevenção, a intervenção e a 

repressão do tráfico de seres humanos 

A consideração das limitações ao trabalho desenvolvido foi sendo feita ao longo da discussão 

dos resultados e das conclusões dos diferentes estudos empíricos, pelo que, neste ponto, serão apenas 

focados alguns aspetos transversais aos mesmos.  

Em primeiro lugar, importa reiterar a ideia de que a condução de um projeto de investigação 

sobre o tráfico de pessoas em Portugal ainda pressupõe que este seja de natureza exploratória, dada a 

escassez de estudos empíricos sobre esta matéria. Essa natureza, apesar de compreensível, impede, 

porém, qualquer pretensão de generalização estatística; não invalida, ainda assim, uma generalização 

analítica (Yin, 1994), isto é, um processo de construção progressiva do conhecimento a partir de 

material idiossincrático. Aliás, este aspeto é particularmente importante atendendo à dificuldade, já 

amplamente referenciada (e.g., Peixoto et al., 2005; Santos et al., 2008; Surtees, 2007), no acesso 

aos agentes principais do fenómeno54, em especial às vítimas, quer pela escassez de organizações que 

assumiram ter tido contacto direto com este público, quer pela não obtenção de respostas aos pedidos 

de colaboração em tempo útil, quer ainda por alguma resistência em partilhar informação, tornando 

alguns estudos menos robustos do ponto de vista das amostras (e.g., número, aleatoriedade). Torna-

se, portanto, particularmente importante desenvolver estudos com amostras de vítimas e de outros 

agentes relevantes (e.g., elementos de OGs, ONGs, OPCs, do aparelho judicial) mais robustas, pelo que 

deverá ser promovido um balanceamento equilibrado entre a garantia da confidencialidade e o interesse 

científico, enquanto pilar do conhecimento e da própria ação política e social. 

A inexistência de instrumentos de avaliação específicos sobre o tráfico constituiu-se como uma 

dificuldade adicional que, todavia, se tentou minimizar através da condução de entrevistas, enquanto 

instrumentos mais flexíveis e aprofundados e que permitem, portanto, abranger de forma mais eficaz a 

                                                        
54 Este aspeto torna-se particularmente evidente e limitador quando o investigador é externo à entidade em que o estudo se está a desenvolver. 
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complexidade inerente a um fenómeno como este. Será, porém, útil construir e testar instrumentos 

específicos, nomeadamente para avaliação das consequências do fenómeno ao nível da saúde física e 

psicológica das vítimas55.  

Finalmente, importa salientar que uma compreensão abrangente do tráfico exige, igualmente, a 

condução de estudos com traficantes e clientes (no caso do tráfico para fins de exploração sexual), 

bem como avaliar os resultados dos esforços de prevenção e de intervenção empreendidos (Stotts Jr. & 

Ramey, 2009), no sentido de se otimizarem recursos e projetarem medidas de ação mais eficazes para 

o futuro. Neste sentido, e de forma a sintetizar o conjunto de contribuições decorrentes dos estudos, 

seguem-se algumas propostas de ação para a prevenção da vitimação, o processo de assistência às 

vítimas e a repressão do crime, muitas delas já enunciadas na literatura sobre este tema (e.g., Anti-

Slavery International, 2003; David, 2008; ILO, 2006; IOM, 2008b; Marshall, 2001; Simeunovic-Patic & 

Copic, 2010; Simkhada, 2008), cumprindo-se, simultaneamente, o objetivo inicialmente traçado de 

produzir recomendações para melhorar a abordagem ao tráfico em Portugal: 

a) Dado o contexto atual de forte crise internacional, torna-se indispensável reduzir a oferta 

migratória através de uma melhoria generalizada das condições de vida das populações nos 

países de origem, consolidando uma estratégia de prevenção assente no desenvolvimento, 

uma vez que só este desenvolvimento permitirá neutralizar ou minimizar significativamente 

os fatores de vulnerabilidade face ao tráfico. Assim, são necessárias medidas estruturais e 

setoriais orientadas, por exemplo, para a promoção da qualificação, do emprego sustentado 

e para a pacificação social. Em simultâneo, os Governos dos países de origem, em estreita 

articulação entre os países de trânsito e de destino, deverão repensar a gestão dos seus 

processos migratórios, de modo a que estes promovam o seu próprio desenvolvimento 

social e económico, em vez de o fragilizar, facilitando os processos de mobilidade regular 

para países e setores de atividade com elevada procura de mão de obra;  

b) Travar a precariedade laboral e o trabalho escravo através de duas medidas fundamentais: 

a incidência das políticas legais nos aspetos relacionados com a exploração e a proteção 

dos direitos dos trabalhadores (e não na mobilidade das pessoas em si mesma); e a 

regulamentação e fiscalização do mercado laboral e das atividades laborais informais. Em 

setores particulares de atividade informal, tal como o trabalho sexual, torna-se fundamental 

reavaliar as leis e políticas, no sentido de os regulamentar;  

 

                                                        
55 Importa, sobre esta questão, referir que foi solicitada a aplicação de uma grelha de avaliação da experiência do tráfico e do seu impacto relativamente 

às vítimas acolhidas no CAP. No entanto, esta aplicação não foi autorizada. 
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c) Desenhar e implementar medidas preventivas assentes na informação, educação/formação 

e sensibilização públicas contínuas, recorrendo a meios de difusão massificados, no sentido 

de alertar a população para os perigos da migração irregular e para as dinâmicas do tráfico, 

bem como apostando na transmissão de possíveis estratégias de proteção a adotar face a 

situações de exploração (vividas ou testemunhadas), criando canais de aconselhamento e 

de referenciação seguros e acessíveis à generalidade das pessoas. A intensificação destas 

medidas, associada ao alargamento das oportunidades de formação especializada e treino 

por parte dos profissionais, permitirá melhorar a identificação das vítimas; 

d) Exigir a adoção de códigos de conduta por parte dos agentes dos meios de comunicação 

social, de forma a evitar a emissão de mensagens que apelam ao estigma e ao pânico e 

que, paralelamente, promovam a reconciliação das pressões comerciais com o interesse 

público, a responsabilidade ética e social; 

e) Cimentar o compromisso político e a cooperação interinstitucional das estruturas do Estado 

(e.g., Governo, tribunais, OPCs) com as organizações do setor não-governamental, definindo 

obrigações e deveres mútuos, quer em termos de financiamento, quer de responsabilização 

na dinamização de serviços. Esta cooperação também deverá ser alargada em termos 

internacionais, sobretudo ao nível das forças policiais e da articulação com organizações 

com a valência de acolhimento e que possam ser ativadas em caso de retorno aos países 

de origem ou de integração em países terceiros; 

f) Reconceptualizar e expandir o conceito de “tráfico” e de “vítima de tráfico”, no sentido de 

tornar menos exigentes os critérios para a sua determinação enquanto crime, bem como as 

condições para o acesso a determinadas medidas de proteção e serviços de apoio, tais 

como a “obrigatoriedade” de colaborar com os OPCs para viabilizar a concessão de uma 

autorização de residência. A atribuição do estatuto de vítima terá que ser independente da 

finalidade do tráfico e, portanto, ser livre de julgamentos morais, designadamente em 

relação ao eventual envolvimento das vítimas no mercado sexual ou pela sua condição de 

ilegalidade; 

g) Aumentar o número de serviços comunitários de proteção e suporte às vítimas, expandindo 

também as suas competências (e.g., possibilidade de emissão de autorizações de residência 

por parte de algumas organizações da sociedade civil) e descentralizando a sua ação. Tais 

serviços deverão ser multidimensionais (e.g., aconselhamento, acolhimento, apoio médico e 

psicoterapêutico, apoio jurídico, na inclusão social e na (re)integração educacional/laboral 
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das vítimas) e culturalmente sensíveis, incluindo equipas multidisciplinares qualificadas e 

preparadas para lidar com esta problemática. Por outro lado, deverão ser desenvolvidos 

subsistemas de referenciação, assistência e proteção específicos para diferentes perfis de 

vítimas (crianças, homens, mulheres) e finalidades do tráfico (exploração sexual ou laboral); 

h) Promover uma compreensão e tolerância crescentes nas comunidades de acolhimento e 

um reconhecimento global dos direitos básicos dos imigrantes enquanto vítimas de tráfico, 

independentemente do seu estatuto legal. Deverá também ser dada uma maior atenção aos 

programas de regularização, assim como aos acordos de repatriamento assistido entre 

países de origem e de destino; 

i) Promover a aplicação efetiva da legislação por parte do aparelho judicial, especialmente no 

que respeita à repressão exemplar dos prevaricadores e à proteção e compensação das 

vítimas, evitando práticas que traduzam a desvalorização deste crime e fomentem situações 

de vitimação secundária. Neste contexto será, ainda, necessário melhorar os programas e 

as condições de proteção das vítimas enquanto testemunhas e fortalecer a cooperação 

interna e internacional no combate à criminalidade organizada; 

j) Monitorizar regularmente o fenómeno, bem como o impacto dos esforços empreendidos na 

sua prevenção e combate e na proteção e assistência às vítimas, promovendo, igualmente, 

o desenvolvimento da investigação científica e assegurando a partilha de experiências e de 

know-how especializado à escala nacional e internacional. 

 

Em suma, e embora o nível de consenso mundial relativamente à urgência de combate ao 

tráfico de seres humanos tenha registado, sobretudo nas últimas duas décadas, um forte aumento, as 

ações que têm sido efetivamente desenvolvidas pelos Estados têm tardado e ficado aquém do desejado 

e concertado nos documentos internacionais de referência sobre esta matéria (Farr, 2005), muitas 

vezes enfraquecidas por terminologias e interpretações distintas das leis e dos fenómenos sociais, que 

desviam os esforços da conceptualização do tráfico enquanto crime que atenta contra os mais 

fundamentais direitos dos seres humanos. Ainda assim, e de forma algo paradoxal, Portugal, pelo seu 

desenvolvimento tardio, acaba por estar na linha da frente em termos de respostas de assistência e 

proteção às vítimas, embora subsistam áreas a descoberto e que, como tal, é necessário começar a 

dar resposta. As recomendações apresentadas visam, desta forma, ajudar a mitigar essas limitações e 

contribuir para que Portugal se torne, cada vez mais, um país reconhecido no âmbito da luta contra o 

tráfico e da promoção pelo respeito e proteção dos direitos humanos.  
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Anexo A 

Notícias recolhidas sobre o tráfico de seres humanos nos jornais diários Correio da Manhã e Público durante o 

ano de 2008 (continua) 

 

Nº Data Título Fonte 

1 02-01-2008 R. Unido. Professor dirigia prostituição Correio da Manhã 

2 12-01-2008 Leiria: Julgamento do processo pode prolongar-se por vários anos Correio da Manhã 

3 13-01-2008 Imigração. Tráfico de pessoas deve ser prioridade Correio da Manhã 

4 23-01-2008 PGR define crimes prioritários Público 

5 25-01-2008 Passerelle: Processo separado em dois. Relação analisa divisão dos crimes Correio da Manhã 

6 30-01-2008 Terceiro maior negócio criminoso. 1,2 milhões de crianças traficadas Correio da Manhã 

7 31-01-2008 No centro de Moçambique. Polícia trava tráfico de crianças Correio da Manhã 

8 31-01-2008 Índia. Rede de tráfico de órgãos Correio da Manhã 

9 31-01-2008 Tráfico de pessoas. Setenta e oito detidos em Portugal em 2007 Público 

10 01-02-2008 R. Unido. Traficavam seres humanos Correio da Manhã 

11 11-02-2008 Lisboa. SEF constituiu seis arguidos Correio da Manhã 

12 14-02-2008 Portimão: Julgamento começou ontem. Sequestradas para se prostituírem Correio da Manhã 

13 24-02-2008 Pede aplicação efectiva da legislação. Associação quer protecção efectiva de 

vítimas de tráfico 

Correio da Manhã 

14 25-02-2008 Casos de vítimas de tráfico humano. Estrangeiros querem legalização Correio da Manhã 

15 19-03-2008 Seis homens detidos. Identificadas 45 mulheres Correio da Manhã 

16 23-03-2008 Sem título Correio da Manhã 

17 24-03-2008 Tráfico de pessoas Correio da Manhã 

18 24-03-2008 Reino Unido. Menor terá sido traficado Correio da Manhã 

19 06-04-2008 Investigação: Relatório da equipa de Maria José Morgado. Prostitutos 

angariam menores no Parque 

Correio da Manhã 

20 08-04-2008 Crime organizado. Polícia espanhola desmantela maior rede de tráfico 

sexual 

Correio da Manhã 

21 09-04-2008 Espanha. Rede russa traficava mulheres Correio da Manhã 

22 12-04-2008 Reportagem CM. Alterne: Dez mil mulheres vendem-se em bares Correio da Manhã 

23 16-04-2008 Portugal. Tráfico de pessoas aumenta Correio da Manhã 

24 17-04-2008 Tráfico. Subida Correio da Manhã 

25 21-04-2008 R. Unido. Operação contra prostituição Correio da Manhã 

26 24-04-2008 Operários lusos em Espanha. Rede com mais de 150 escravos Correio da Manhã 

27 28-05-2008 De 26 a 28 de Junho. Congresso Feminista regressa a Lisboa oitenta anos 

depois 

Correio da Manhã 

28 30-05-2008 Apoio a vítimas de tráfico Correio da Manhã 



 

303 

Anexo A 

Notícias recolhidas sobre o tráfico de seres humanos nos jornais diários Correio da Manhã e Público durante o 

ano de 2008 (continuação) 

 

Nº Data Título Fonte 

29 01-06-2008 Protecção de vítimas Correio da Manhã 

30 01-06-2008 Protocolo assinado, amanhã, em Lisboa. Centro para acolher vítimas de 

tráfico 

Correio da Manhã 

31 02-06-2008 Casa-abrigo para mulheres e crianças vítimas de tráfico garante verba para 

funcionar de forma continuada 

Público 

32 06-06-2008 Só oito cumpriram pena por tráfico de pessoas Público 

33 06-06-2008 Brasil - Segundo Organizações não-governamentais. 500 mil crianças na 

prostituição 

Correio da Manhã 

34 13-06-2008 Tráfico sem castigo. Alerta: mulheres vítimas de redes que as exploram em 

negócios do sexo 

Correio da Manhã 

35 15-06-2008 Espanha. Português explorava mulheres Correio da Manhã 

36 24-06-2008 Polícias europeias desmantelam rede de tráfico humano Público 

37 05-07-2008 SEF controla 12 milhões Correio da Manhã 

38 21-07-2008 SEF legaliza nos bairros Correio da Manhã 

39 01-08-2008 Grupo de Alfredo Morais. Ex-PSP volta a ser julgado Correio da Manhã 

40 15-08-2008 Operação planalto: PJ deteve sete suspeitos e desfez guerra em bairros. 

Judiciária trava gangs da droga 

Correio da Manhã 

41 29-09-2008 Encontro Episcopal das Igrejas Lusófonas. Tráfico preocupa bispos Correio da Manhã 

42 04-10-2008 Rui Pereira em Beja. Ministro alerta para crimes na imigração Correio da Manhã 

43 07-10-2008 “Passerelle” pode voltar à Instrução Correio da Manhã 

44 16-10-2008 Orçamento. Cidadania e Igualdade recebe três milhões Público 

45 17-10-2008 Portugal abrigou vítimas de tráfico de seres humanos Público 

46 19-10-2008 Campanha contra tráfico de pessoas Correio da Manhã 

47 19-10-2008 Comércio de carne Correio da Manhã 

48 20-10-2008 Bélgica. Tráfico de pessoas Correio da Manhã 

49 23-10-2008 Lisboa. Tribunal da Boa-Hora julga rede que trazia mulheres da Roménia. 

Traficadas, agredidas e forçadas à prostituição 

Correio da Manhã 

50 28-10-2008 Moçambique. Tráfico humano Correio da Manhã 

51 28-10-2008 Lisboa: 14 arguidos acusados de lenocínio e associação criminosa. Ex-PSP 

julgado em Lisboa e Leiria 

Correio da Manhã 

52 07-11-2008 15 suspeitos de tráfico de pessoas em prisão preventiva em Portugal, 

Espanha, Itália, Polónia e na Hungria 

Público 
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Anexo A 

Notícias recolhidas sobre o tráfico de seres humanos nos jornais diários Correio da Manhã e Público durante o 

ano de 2008 (continuação) 

 

Nº Data Título Fonte 

53 09-11-2008 Resultado de operação europeia investigada em Portugal pelo SEF. Dois em 

preventiva por imigração ilegal 

Correio da Manhã 

54 14-11-2008 Mação. Detido dono de bar e quatro estrangeiras. Trafica ilegais para o sexo Correio da Manhã 

55 15-11-2008 Polícias da UE desmantelam rede de tráfico de mulheres Público 

56 05-12-2008 Julgamento do “Passarelle” pode ser repetido Público 

57 05-12-2008 MP pede recusa de juízes e julgamento pode voltar à estaca zero. 

“Passarelle” em risco 

Correio da Manhã 

58 11-12-2008 Para cumprir os Objectivos do Milénio e da Declaração dos Direitos 

Humanos, são necessárias mais mulheres no poder 

Público 
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Anexo B 

Notícias recolhidas sobre assuntos com conexões ao tráfico de seres humanos nos jornais diários Correio da 

Manhã e Público durante o ano de 2008 (continua) 

 

Nº Data Título Fonte 

1 09-01-2008 Espanha: 400 mil ‘meninas’ em bares de alterne. Máfias estrangeiras 

dirigem 4000 bordéis 

Correio da Manhã 

2 14-01-2008 Brasil: Escândalo está a chocar o país. Políticos e polícias em rede pedófila Correio da Manhã 

3 15-01-2008 Treze arguidos: Cobravam três mil euros por imigrante. SEF em julgamento 

por imigração ilegal 

Correio da Manhã 

4 18-01-2008 Treze arguidos: Cobravam três mil euros por pessoa. Funcionário do SEF fez 

sexo com ilegais 

Correio da Manhã 

5 30-01-2008 Buscas: Braga, Vila do Conde e Famalicão. GNR arrasa rede de prostituição Correio da Manhã 

6 15-02-2008 Três pessoas constituídas arguidas. PSP combate lenocínio no Porto Correio da Manhã 

7 16-02-2008 Porto: Combate ao tráfico de droga. PSP nos bairros Correio da Manhã 

8 28-03-2008 Português detido em Espanha por explorar rede de prostituição Público 

9 05-04-2008 Prostituição: PSP detém rede em Lisboa Correio da Manhã 

10 07-04-2008 Vale de Sousa: Operação policial na madrugada de ontem. Mais cinco casas 

de alterne encerradas 

Correio da Manhã 

11 19-04-2008 Paredes. Acusados de lenocínio em liberdade Correio da Manhã 

12 03-05-2008 Mulheres eram angariadas em Lisboa. Rede de prostituição em julgamento Correio da Manhã 

13 04-05-2008 Gang do Alterne. Acusados de extorsão Correio da Manhã 

14 05-05-2008 Julgamento no Tribunal de Alcobaça. Rede de prostituição: Arguidos em 

silêncio 

Correio da Manhã 

15 06-05-2008 Julgamento: Rede desfeita em Alcobaça. Prostitutas davam 7 mil 

euros/noite 

Correio da Manhã 

16 17-05-2008 Espanha: Treze agentes de Coslada em prisão preventiva. Polícias 

abusavam de prostitutas 

Correio da Manhã 

17 26-05-2008 Julgamento: Cinco condenados a pena suspensa. Polícias e juízes na 

Catedral do Sexo 

Correio da Manhã 

18 01-06-2008 Detidos – foram apanhados na Ericeira e em Lousada. GNR capturou irmãos 

em fuga 

Correio da Manhã 

19 16-06-2008 Rede de prostituição regressa hoje ao tribunal de Alcobaça. PJ explica 

circulação de dinheiro 

Correio da Manhã 

20 01-08-2008 Grupo de Alfredo Morais. Ex-PSP volta a ser julgado Correio da Manhã 

21 14-08-2008 Itália. Desarticulada rede sexual Correio da Manhã 
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Anexo B 

Notícias recolhidas sobre assuntos com conexões ao tráfico de seres humanos nos jornais diários Correio da 

Manhã e Público durante o ano de 2008 (continuação) 

 

Nº Data Título Fonte 

22 03-10-2008 Porto - legalizaram imigrantes em troca de dinheiro. Advogada do SEF vai 

ser libertada 

Correio da Manhã 

23 12-10-2008 Minho: Sete brasileiras detidas em situação ilegal nas Cerdeirinhas. GNR faz 

razia nas casas de alterne 

Correio da Manhã 

24 20-10-2008 Exploradas: Prostitutas obrigadas a entregar 50 euros. Pagam por lugar na 

estrada 

Correio da Manhã 

25 30-10-2008 Lisboa: António Frazão geria, com duas brasileiras, a sua cadeia de bordéis. 

Nacionalista vive da prostituição 

Correio da Manhã 

26 31-10-2008 Membro do PNR acusado de apoio à imigração ilegal Público 

27 21-12-2008 Sábado Correio da Manhã 
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Anexo C 

Questionário utilizado para análise do conhecimento e perceções públicas sobre o tráfico de seres humanos 

 

TRÁFICO DE SERES HUMANOS 

(Couto & Machado, 2009, Universidade do Minho) 

Versão para Investigação 
 

Instruções de Preenchimento: 

Neste questionário irá encontrar duas Partes:  

- Na Parte I é apresentado um conjunto de afirmações relativas ao Tráfico de Seres Humanos. Pedimos que as leia 

atentamente e que escolha a alternativa de resposta que mais se aproxima da sua opinião (assinalando-a com um X).  

- Na Parte II descrevemos várias situações, relativamente às quais gostaríamos de saber o que pensa. Pedimos que, depois 

de ler atentamente cada situação descrita, escolha a alternativa de resposta que mais se aproxima da sua opinião sobre 

cada questão (assinalando-a com um X). 

Em ambas as Partes deverá tentar responder de acordo com a sua verdadeira opinião e não da forma como acha que os 

outros pensam ou que é mais desejável. 

Antes de entregar o questionário, assegure-se de que respondeu a todas as questões. 

As respostas a este questionário servirão apenas propósitos de investigação e são absolutamente anónimas. 

Obrigada pela sua colaboração!  

Dados de Identificação Pessoal: 

 

Preencha, por favor, os seguintes dados, sem indicar o seu nome. 

Idade: ____________ 

Sexo:  M  F  

Estado civil:     Solteiro(a)       Casado(a)/União de facto       Divorciado(a)        Separado(a)        Viúvo(a)  

Nacionalidade: _______________________________________________________________________________ 

Habilitações Literárias: _________________________________________________________________________ 

(indicar o ano escolar que se encontra a frequentar e, se for o caso, a designação do curso/formação) 

Nível Socioeconómico:      Baixo       Médio-Baixo       Médio        Médio-Alto        Alto  

(indicar o nível que considera que mais se adequa à sua situação socioeconómica) 
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PARTE I 

Por favor, leia atentamente cada afirmação e responda, assinalando apenas uma opção com base na seguinte classificação: 

1 – Discordo totalmente 

2 – Discordo 

3 – Não concordo nem discordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo totalmente 

 

1. O Tráfico de Seres Humanos (TSH) é um problema recente, dos tempos modernos. 

1  2  3   4   5  

2. O TSH envolve sempre a deslocação de pessoas para um ou mais países diferentes do país de origem. 

1  2  3   4   5  

3. O TSH é um problema exclusivo dos chamados países de “Terceiro Mundo”. 

1  2  3   4   5  

4. As causas do TSH estão sempre relacionadas com dificuldades económicas das pessoas que são traficadas. 

1  2  3   4   5  

5. O TSH é um fenómeno que envolve um reduzido número de casos. 

1  2  3   4   5  

6. O TSH atinge sobretudo crianças e mulheres. 

1  2  3   4   5  

7. O tráfico para fins de exploração sexual é a única forma de TSH que existe. 

1  2  3   4   5  

8. O tráfico de mulheres visa, na maioria das situações, a sua exploração sexual. 

1  2  3   4   5  

9. As pessoas que estão envolvidas numa situação de TSH no estrangeiro são sempre emigrantes ilegais. 

1  2  3   4   5  

10. O TSH envolve sempre violência física em relação às vítimas.  

1  2  3   4   5  

11. O TSH é um crime que normalmente envolve redes organizadas de pessoas. 

1  2  3   4   5  

12. O tráfico de pessoas é um crime reconhecido e punido pela lei portuguesa. 

1  2  3   4   5  
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PARTE II 

Por favor, leia atentamente as seguintes descrições e responda, de seguida, às questões que se colocam, assinalando 
apenas uma opção com base na classificação que se apresenta para cada uma delas. 

 

 

Descrição 1: Sarah, 20 anos. Foi levada, contra a sua vontade, para um país europeu durante uma falsa viagem de lazer. Foi obrigada a 
prostituir-se num clube, onde é sujeita a maus-tratos físicos. Nunca foi paga pelos serviços que executa. Nunca tentou sair desta situação.  
 
 

 

A. Face à descrição 1, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Sarah, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Sarah? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
  

 

Descrição 2: Margaret, 23 anos. Conseguiu emigrar para um país europeu para trabalhar, por vontade própria, como prostituta. Recebe 
compensação económica por essa actividade. É sujeita a situações de violência física por parte das pessoas que controlam o negócio e a 
casa onde a mantêm mas nunca tentou sair desta situação.  
 
 

A. Face à descrição 2, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Margaret, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Margaret? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
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Descrição 3: Helen, 26 anos. Foi levada, contra sua vontade, para um país europeu para trabalhar como prostituta, depois de ter 
recorrido a uma agência de trabalho com o objectivo de conseguir emprego noutra cidade do seu país. Desde que foi colocada a 
prostituir-se, é alvo de agressões físicas por parte dos donos da casa onde trabalha. Recebe dinheiro pelo seu trabalho e já tentou sair 
desta situação, mas não conseguiu ser bem sucedida. 
 

 

A. Face à descrição 3, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Helen, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Helen? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 4: Elisabeth, 18 anos. Respondeu a um anúncio para ir para outro país europeu trabalhar como ama de crianças numa casa 
particular. Quando chegou, foi colocada a prostitui-se contra a sua vontade. Recebe rendimentos económicos desta actividade e nunca foi 
agredida fisicamente, sendo alvo de ameaças. Nunca tentou sair desta situação.  
 

 

A. Face à descrição 4, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Elisabeth, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Elisabeth? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
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Descrição 5: Karia, 25 anos. Por decisão sua, emigrou para um país europeu para trabalhar como prostituta numa das principais 
cidades. Há 2 anos que se dedica a esta actividade. Nunca foi maltratada fisicamente pelas colegas e donos da casa onde se encontra, 
embora seja alvo de ameaças por parte destes últimos. Recebe rendimentos económicos pelo seu trabalho e nunca tentou sair desta 
situação.  
 

 

A. Face à descrição 5, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Karia, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Karia? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 6: Anna, 25 anos. Decidiu viajar para outro país europeu na sequência de uma oferta de trabalho como empregada doméstica. 
Foi, depois, forçada a prostitui-se num clube local, contra a sua vontade, onde é alvo de maus-tratos físicos. É paga pelo trabalho que faz 
e nunca tentou sair desta situação.  
 

 

A. Face à descrição 6, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Anna, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Anna? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
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Descrição 7: Karina, 19 anos. Foi levada por um grupo de pessoas para um país europeu para se prostituir contra a sua vontade. Embora 
não tivesse dado o seu consentimento para emigrar e trabalhar na prostituição, recebe dinheiro pelo trabalho que faz e nunca foi agredida 
fisicamente, sendo alvo de ameaças por parte das pessoas que gerem o negócio. Nunca tentou sair desta situação.  
 

 

A. Face à descrição 7, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Karina, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Karina? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 8: Michelle, 23 anos. Emigrou para um país europeu com a promessa de um trabalho na área da saúde, mas acabou por ser 
colocada numa casa de prostituição, onde tem que trabalhar contra a sua vontade. Nunca foi agredida fisicamente, sendo alvo de 
ameaças por parte das pessoas que gerem o negócio, e recebe dinheiro pelos serviços que efectua. Nunca tentou sair desta situação. 
 

 

A. Face à descrição 8, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Michelle, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Michelle? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
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Descrição 9: Cynthia, 18 anos. Foi levada por elementos de uma agência de trabalho do seu país para trabalhar como prostituta, contra a 
sua vontade, num país europeu. Nunca foi agredida fisicamente, sendo alvo de ameaças por parte dos responsáveis pelo negócio, e 
recebe dinheiro pelo trabalho que faz. Já tentou sair desta situação mas não conseguiu. 
 

 

A. Face à descrição 9, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Cynthia, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Cynthia? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 10: Julie, 24 anos. Decidiu emigrar para outro país europeu, sabendo que iria trabalhar como prostituta num bar. Nunca foi 
fisicamente maltratada pelos clientes, colegas ou responsável pelo negócio, embora seja alvo de ameaças por parte deste. O dono do 
estabelecimento onde se encontra também não permite que fique com qualquer rendimento do trabalho que faz. Julie nunca tentou sair 
desta situação.  
 

 

A. Face à descrição 10, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Julie, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Julie? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
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Descrição 11: Lilian, 22 anos. Trabalha como prostituta num país da Europa há 4 anos, desde a altura em que saiu voluntariamente do 
seu país para entrar nesta actividade. Recebe dinheiro pelo trabalho que executa. Tem sido agredida fisicamente por parte de algumas 
pessoas envolvidas no negócio e, embora já tenha tentado sair desta situação, não o conseguiu.  
 

 

A. Face à descrição 11, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Lilian, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Lilian? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 12: Vicky, 24 anos. Emigrou para um país europeu para trabalhar na agricultura. No entanto, foi colocada a trabalhar na 
prostituição, contra a sua vontade, pelas pessoas que trataram da sua viagem. Desde há vários meses, trabalha como prostituta sem 
receber qualquer pagamento, não sendo alvo de agressões físicas mas sendo alvo de ameaças. Nunca tentou sair desta situação.  
 

 

A. Face à descrição 12, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Vicky, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Vicky? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  



 

315 

 

 

Descrição 13: Janice, 28 anos. Emigrou para um país europeu há 2 anos para se dedicar à prostituição, tendo essa sido uma decisão 
voluntária. Embora receba dinheiro pelo trabalho que faz e não seja fisicamente maltratada, é alvo de ameaças e pretende abandonar 
esta situação. Já tentou sair, sem, no entanto, ser bem sucedida.  
 

 

A. Face à descrição 13, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Janice, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Janice? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 14: Edna, 22 anos. Decidiu responder a um anúncio de emprego de uma empresa de moda num país europeu. Chegada a 
este país, aguardava-a um trabalho como prostituta num bar, onde foi colocada contra a sua vontade. Neste bar, é alvo de violência física 
e não recebe qualquer proveito económico pelo trabalho que faz. Edna nunca tentou sair desta situação.  
 

 

A. Face à descrição 14, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Edna, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Edna? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
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Descrição 15: Louise, 19 anos. Saiu da sua terra natal para tentar ser modelo num país europeu. Já neste país, foi levada a prostituir-se, 
contra a sua vontade, num conjunto de casas nocturnas. Recebe dinheiro pelos serviços que executa e tem sido sujeita a maus-tratos 
físicos. Já tentou sair desta situação mas não foi bem sucedida.  
 

 

A. Face à descrição 15, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Louise, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Louise? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 16: Sophia, 23 anos. Recorreu a uma agência para conseguir trabalho no sector da restauração na capital do seu país. Em vez 
disso, foi levada, contra sua vontade, para outro país europeu, onde tem que se prostituir e é maltratada fisicamente. Recebe dinheiro 
pelo trabalho que executa. Nunca tentou sair desta situação. 
 

 

A. Face à descrição 16, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Sophia, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Sophia? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
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Descrição 17: Mary, 19 anos. Saiu do seu país para trabalhar voluntariamente como prostituta na Europa. No clube onde trabalha é 
agredida fisicamente pelas pessoas que gerem o negócio e nunca recebeu dinheiro pela actividade que exerce. Maria nunca tentou sair 
desta situação.  
 

 

A. Face à descrição 17, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Mary, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Mary? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 18: Jeannie, 21 anos. Foi levada para outro país europeu para trabalhar como prostituta, contra a sua vontade, por um grupo 
de pessoas que a enganaram, oferecendo-lhe trabalho noutra cidade do seu país. Nunca recebeu qualquer pagamento pelo trabalho que 
executa. Não é agredida fisicamente mas é alvo de ameaças por parte das pessoas que gerem o negócio. Jeannie nunca tentou sair desta 
situação. 
 

 

A. Face à descrição 18, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Jeannie, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Jeannie? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
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Descrição 19: Susannah, 24 anos. Aos 21 anos viajou para um país europeu para trabalhar como prostituta, por decisão própria. Foi 
colocada num bar nocturno onde, apesar de não ser maltratada fisicamente, é alvo de ameaças e não recebe pagamento pelos serviços 
que presta. Tentou sair desta situação mas não foi bem sucedida.  
 

 

A. Face à descrição 19, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Susannah, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Susannah? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 20: Emily, 19 anos. Depois de ter tentado conseguir emprego na capital do seu país, foi levada para a Europa, contra a sua 
vontade, por elementos de uma agência que a colocaram a prostituir-se. Nunca recebeu qualquer remuneração pelo trabalho que faz e 
nunca foi alvo de agressões físicas, embora seja alvo de ameaças. Já tentou sair desta situação sem, no entanto, ter conseguido. 
 

 

A. Face à descrição 20, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Emily, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Emily? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
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Descrição 21: Fiona, 22 anos. Viajou para um país da Europa para cuidar de crianças. No entanto, foi colocada a trabalhar como 
prostituta, contra a sua vontade, num clube nocturno. Neste, não tem sido agredida fisicamente, embora seja alvo de ameaças e não 
receba dinheiro pelo trabalho efectuado. Fiona já tentou sair desta situação mas não conseguiu.  
 

 

A. Face à descrição 21, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Fiona, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Fiona? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 22: Valerie, 25 anos. Emigrou para a Europa e começou a trabalhar voluntariamente como prostituta. Não recebe qualquer 
rendimento pelos serviços que efectua e tem sido agredida fisicamente pelo dono do bar onde se encontra. Já tentou sair desta situação, 
sem, no entanto, ter conseguido. 
 

 

A. Face à descrição 22, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Valerie, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Valerie? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
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Descrição 23: Heidi, 20 anos. Foi levada por elementos de uma agência de emprego para outro país da Europa, com a promessa de que 
iria trabalhar como empregada de hotelaria numa cidade afastada da sua terra natal. Acabou por ser colocada a trabalhar como 
prostituta, contra a sua vontade. Tem sido agredida fisicamente e não recebe qualquer pagamento pelos serviços que efectua. Já tentou 
sair desta situação mas nunca o conseguiu. 
 

 

A. Face à descrição 23, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Heidi, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Heidi? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  

  

 

Descrição 24: Grace, 24 anos. Emigrou para a Europa para trabalhar como recepcionista mas foi colocada a trabalhar como prostituta 
contra a sua vontade. É agredida fisicamente e nunca recebeu qualquer proveito económico pelos serviços que efectua. Diana já tentou 
sair desta situação mas nunca foi bem sucedida.  
 

 

A. Face à descrição 24, considera que está perante uma situação de Tráfico de Pessoas? 

Sim  Não   

 

B. Tendo em conta a situação da Grace, e se esta ocorrer no nosso país, considera que merece ser apoiada pelas autoridades ou 

serviços portugueses? 

Discordo totalmente      Discordo      Não concordo nem discordo       Concordo       Concordo totalmente  

 

Se respondeu CONCORDO ou CONCORDO TOTALMENTE, assinale a que nível(is) considera que deveria ter apoio (podendo assinalar 

mais do que uma opção): 

a) Jurídico/Legal (protecção, nacionalidade)  b) Médico (cuidados básicos ou específicos)  

c) Económico (subsídio, ajudas esporádicas)  d) Laboral (emprego, formação)        

e) Social (habitação, necessidades básicas)  f) Psicológico (avaliação, terapia)   

g) Outro      Qual? _____________________________________ 

 

C. Que grau de gravidade atribui à situação em que se encontra a Grace? 

Nada grave       Pouco grave       Nem muito nem pouco grave        Muito grave        Extremamente grave  
 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo D 

Entrevistas conduzidas com atores institucionais 

 

Participante / Tipo de Entidade / Âmbito de Ação Local Nº de 
Participantes 

Datas das 
Entrevistas 

E1, ONG de âmbito nacional (com delegações regionais) cuja ação 

se centra no apoio a vítimas de crimes 

Lisboa 1 14-01-2009 

E2, E3, E4, ONG de âmbito nacional (com delegação regional) cuja 

ação se centra no apoio à população prostituída e vítimas de 

tráfico de seres humanos 

Porto 

Porto 

Porto 

3 10-11-2010 

10-11-2010 

10-11-2010 

E5, ONG de âmbito local cuja ação se centra no apoio a mulheres 

prostituídas 

Lisboa 1 26-10-2010 

E6, E7, ONG de âmbito local cuja ação se centra no apoio a 

mulheres vítimas de violência 

Lisboa 

Lisboa 

2 29-10-2010 

29-10-2010 

E8, ONG de âmbito nacional (com delegações regionais) cuja ação 

se centra no apoio à população migrante 

Braga 1 20-03-2009 

E9, E10, E11, OG de âmbito nacional cuja ação se centra no apoio 

à população migrante 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

3 16-01-2009 

16-01-2009 

16-01-2009 

E12, E13, OG de âmbito nacional (com delegação regional) cuja 

ação se centra na promoção da igualdade de género 

Porto 

Porto 

2 05-02-2009 

05-02-2009 

E14, OIG de âmbito internacional cuja ação se centra no apoio à 

população migrante 

Lisboa 1 15-01-2009 

E15, E16, E17, OPC de âmbito nacional (com delegações 

regionais) 

Porto 

 

Porto 

Braga 

3 13-04-2012/ 

18-04-2012 

19-04-2012 

24-04-2012 
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Anexo E 

Guião da entrevista a atores institucionais 

 

1. Dados de identificação pessoal e experiência de contacto com situações de tráfico: 

1.1. Nome 

1.2. Sexo 

1.3. Idade 

1.4. Profissão e cargo desempenhado atualmente 

1.5. Entidade empregadora atual 

1.6. Antecedentes profissionais, em particular no que respeita ao contacto com situações de 

tráfico (enquadramento e tipo de trabalho desenvolvido neste âmbito) 

 

2. Perceções sobre o tráfico, os agentes do tráfico e sobre as dinâmicas do crime: 

2.1. Perceções acerca do conceito (enquadramento teórico, legal e prático) 

2.2. Perfil sociodemográfico e psicológico das vítimas 

2.3. Perfil sociodemográfico e psicológico dos traficantes/exploradores 

2.4. Perfil sociodemográfico e psicológico dos clientes (tráfico para fins de exploração sexual) 

2.5. Caracterização das estruturas/redes de crime organizado 

2.6. Dinâmicas típicas de atuação/modus operandi das estruturas/redes de crime organizado 

2.7. Perceções sobre o impacto da experiência do tráfico nas vítimas 

 

3. Caracterização das equipas, modalidades de investigação/intervenção/apoio e procedimentos 

específicos de trabalho: 

3.1. Constituição e caracterização da equipa em que está integrado(a) 

3.2. Formação específica sobre o tema e supervisão técnica da equipa 

3.3. Modalidades de investigação/intervenção/apoio desenvolvido/disponibilizado pela entidade 

3.4. Procedimentos típicos de atuação nas situações de tráfico de seres humanos 

3.5. Articulação com outros organismos (locais, nacionais, internacionais) 

 

4. Perceções sobre a atuação do sistema de justiça sobre o tráfico: 

4.1. Especificidades na articulação com o sistema judicial 

4.2. Perceções acerca da tramitação processual 
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4.3. Perceções sobre o papel da vítima no processo judicial 

4.4. Perceções sobre o papel do Ministério Público 

4.5. Perceções sobre a qualidade e eficácia da ação do aparelho judicial 

 

5. Perceções sobre as condições, potencialidades e obstáculos ao trabalho desenvolvido: 

5.1. Avaliação das condições de trabalho e recursos disponíveis 

5.2. Avaliação das potencialidades do trabalho desenvolvido 

5.3. Avaliação das limitações/obstáculos ao trabalho desenvolvido 

5.4. Necessidades sentidas e recomendações/sugestões de ação ou mudança 
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Anexo F 

Guião da entrevista a vítimas de tráfico de seres humanos 

 

1. Dados de identificação pessoal: 

1.1. Nome (fictício) 

1.2. Sexo 

1.3. Idade 

1.4. Nacionalidade 

1.5. Escolaridade 

 

2. História anterior: 

2.1. Constituição do agregado familiar e caracterização sociocultural, profissional e económica 

2.2. História familiar e acontecimentos críticos (situações de vulnerabilidade/exploração/abuso) 

2.3. Percurso escolar/formativo/profissional 

 

3. Configurações da experiência de tráfico: 

3.1. Enquadramento temporal dos acontecimentos 

3.2. Processo migratório: motivação(ões) e planeamento 

3.3. Processo de recrutamento: agente(s), estratégia(s) e consentimento 

3.4. Processo de transição/transporte: agente(s), meio(s) utilizado(s), custos, documentação e 

percurso/trajeto 

3.5. Processo de integração no país de destino: residência, barreiras linguísticas e/ou culturais 

3.6. Processo de exploração: agente(s), finalidade(s), contexto(s) e duração 

3.7. Processo de subordinação e controlo: agente(s) e estratégia(s) utilizada(s) 

3.8. Perceções sobre o nível de organização na atuação do(s) agente(s) explorador(es) 

3.9. Processo de libertação: tentativa(s) e nível(eis) de eficácia, circunstâncias, eventual participação 

de terceiros ou de entidades (e.g., OPCs, organizações estatais ou da sociedade civil) 

 

4. Impacto da experiência de tráfico: 

4.1. Consequências físicas/orgânicas 

4.2. Consequências psicológicas/emocionais 

4.3. Consequências sociais 
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5. Estratégias de coping ou resistência face à experiência de tráfico: 

5.1. Caracterização da(s) estratégia(s) 

5.2. Perceções sobre a sua eficácia 

5.3. Gestão cognitiva e emocional da experiência: flutuações ao longo do processo e dificuldades 

 

6. Processo de apoio institucional: 

6.1. Processo de encaminhamento 

6.2. Caracterização da(s) estrutura(s) ou entidade(s): OPCs, ONGs, OGs, outra(s) 

6.3. Caracterização do(s) serviço(s) disponibilizado(s): tipologia (e.g., acolhimento, apoio 

psicológico, jurídico, médico, económico, social, laboral, educativo/formativo, linguístico) 

6.4. Caracterização do(s) processo(s) de intervenção/suporte: modalidades (e.g., individual, em 

grupo, em regime de acolhimento ou externo) 

6.5. Processo-crime: apresentação de denúncia, procedimentos policiais/judiciais (e.g. declarações 

para memória futura, participação em julgamento) 

6.6. Perceções/avaliação da quantidade e qualidade/eficácia do(s) serviço(s) prestado(s): grau de 

adequação face às necessidades sentidas e resultados alcançados 

 

7. Perspetivas de futuro: 

7.1. Objetivo(s) a curto, médio e longo prazo 

7.2. Estratégia(s) mobilizada(s) na definição do projeto de vida 

7.3. Perceção face a uma eventual revitimação 
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