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O Esclavagismo dos Tempos Modernos e a Tutela Jurídica das suas Vítimas: Os 

meios jurídicos ao serviço da recuperação psicológica das vítimas de tráfico de 

seres humanos 

 

RESUMO 

     Com o desenvolvimento de um debate cada vez mais preocupado em torno do tráfico de 

seres humanos, por influência de instâncias transnacionais como a Organização das Nações 

Unidas (ONU), nomeadamente através do Protocolo de Palermo, começou a emergir, a partir 

de finais da década de 90, um novo discurso social, jurídico e político que define o tráfico de 

pessoas como uma violação dos direitos humanos à escala mundial. Muitas vezes chamada 

de nova forma de escravatura, é hoje comummente aceite que o tráfico de seres humanos 

deve ser entendido como um crime da maior gravidade, na medida em que engloba um 

vasto conjunto de violações graves de direitos humanos básicos, como a vida, a liberdade e 

a integridade física e psicológica, com consequências terríveis para as vítimas. O tráfico de 

seres humanos é um crime que explora desumanamente homens, mulheres e crianças, 

para fins de exploração sexual, extração de órgãos, tecidos ou células, adoção ilegal ou para 

fins de exploração laboral, sendo dos crimes organizados mais lucrativos a nível mundial.  

     Durante as últimas décadas, a “escravatura dos tempos modernos” passou de uma 

preocupação marginal para uma questão dominante na investigação científica, tanto no 

domínio das ciências sociais como ao nível da ciência jurídica e política. Este interesse 

académico contribui para a tomada de consciência por parte da comunidade internacional 

para o impacto físico e psicológico que este crime tem sobre as suas vítimas, que se 

traduziu em vários compromissos internacionais assumidos pelos Estados neste domínio do 

apoio e proteção às vítimas de tráfico de seres humanos. 

 

Palavras-chave: Escravatura dos Tempos Modernos; Tráfico de Seres Humanos; Crime; 

Vítimas; Direitos Humanos; Protocolo de Palermo; Exploração Sexual; Exploração Laboral; 

Extração de Órgãos, Tecidos e Células; Adoção Ilegal; Impacto Psicológico. 
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The Slavery of the Modern Times and the Legal Protection of its Victims - 

The legal means at the service of psychological recovery of the victims of 

trafficking in human beings 

 

 

Abstract 

      With the development of an increasingly and concerned debate about trafficking in 

human beings, influenced by transnational bodies such as the United Nations Organization 

(UNO), in particular through the Palermo Protocol, it began to emerge from the late 90’s, a 

new social, legal and political approach that defines human trafficking as a gross violation of 

human rights worldwide. Often called a modern form of slavery, it’s now generally accepted 

that trafficking in human beings must be understood as a crime of the utmost gravity, 

inasmuch as it encompasses a wide range of serious violations of basic human rights, such 

as life, freedom, physical and psychological integrity with dire consequences for its victims. 

Trafficking in human beings is a crime that ruthlessly exploits men, women and children for 

sexual exploitation, organ, tissues and cells removal, illegal adoption or for labor exploitation, 

being one of the most profitable organized crimes in the world. 

     During the last decades, the study of the "slavery of modern times" went from a marginal 

concern to a dominant issue in scientific research, in terms of social, legal and political 

science. This academic interest contributes to the awareness by the international community 

for the physical and psychological impact that this crime has on its victims, which resulted in 

a number of international commitments made by States for the support and protection of the 

victims of trafficking in human beings. 

 

Keywords: Slavery of Modern Times; Trafficking in Human Beings; Crime; Victims; Human 

Rights; Palermo Protocol; Sexual Exploitation; Labor Exploitation; Removal of Organs, Tissues 

and Cells; Illegal Adoption; Psychological Impact. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Tráfico de Seres Humanos (doravante sob a sigla TSH) constitui, há muitas décadas, 

um motivo de preocupação para a sociedade internacional, sendo comummente entendido como 

uma muito grave violação de direitos humanos. Muitas vezes designado de "escravatura dos 

tempos modernos"1, o TSH é hoje geralmente entendido como um crime da maior gravidade, na 

medida em que engloba um vasto conjunto de violações graves dos direitos humanos básicos, 

como a vida, a liberdade e a integridade física, com consequências terríveis para as vítimas. O 

TSH é um crime que explora desumanamente homens, mulheres e crianças, sobretudo para fins 

sexuais, de trabalho forçado ou extração de órgãos, sendo dos crimes mais lucrativos à escala 

mundial.  

De acordo com os dados da Interpol, o TSH é o tipo de crime em maior crescimento a 

nível mundial, com o número de pessoas traficadas a aumentar constantemente2. Por sua vez, 

para a Organização das Nações Unidas (ONU), o TSH movimenta, todos os anos, mais de 2,4 

milhões de pessoas3.  

Numa perspetiva europeia, durante o período 2010-2012, foi identificado um total de 

30146 vítimas nos 28 Estados membros da União Europeia (UE). As autoridades dos Estados 

membros têm registado progressos em matéria de identificação e contacto com as vítimas. 

Segundo os dados disponíveis relativos a 2010-2012, 80% das vítimas identificadas eram do 

sexo feminino e 16% das vítimas eram menores. Foram identificadas mais de 1 000 crianças 

vítimas de exploração sexual, 69% das vítimas foram objeto de tráfico para exploração sexual, 

95% das vítimas de exploração sexual eram do sexo feminino, 71% das vítimas de exploração 

laboral eram do sexo masculino e 65% das vítimas eram nacionais da UE4.  

                                                             
1
  Expressão utilizada pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e pelo Relator Nacional para o Tráfico de Seres 

Humanos. Cfr. Manuel ALBANO, “Tráfico Humano: a Escravatura dos Tempos Modernos”, Dossiê Tráfico de Seres Humanos, notícias 89, CIG, 
2013, p. 5, disponível em: http://www.pgr.pt/grupo_soltas/Actualidades/2014/trafico%20pessoas%20CIG%202013.pdf [2.7.2014]. Expressão 
também utilizada por Jayashri Srikantiah [modern-day slavery no original]. Cfr. também Javashri SRIKANTIAH, “Perfect Victims and Real 
Survivors: The Iconic Victim in Domestic Human Trafficking Law”, in Boston University Law Review, vol.87, n.º  157, 2007, p. 162. 

2
 Neste sentido, cfr. Interpol, “Trafficking in human beings”, disponível em: http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-

human-beings/Trafficking-in-human-beings [2.7.2014].  
3
 Para mais informações, cfr. ILO - International Labour Organization, A global alliance against forced labour, Global Report under the 

Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 2005, International Labour Conference, 93rd Session, Report I 
(B), Geneva, 2005, p. 10.     

4
 “Durante o período 2010-2012, os Estados-Membros da União Europeia identificaram 30 146 vítimas de tráfico de seres humanos. 

Por detrás destes números encontram-se tragédias humanas, esperanças frustradas e planos gorados para uma vida melhor”. Cfr. SEAE - 
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No que concerne às estatísticas nacionais deste crime e de crimes associados ao 

fenómeno do TSH, sobretudo sinalizadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português 

(SEF), o relatório da Administração Interna de 2012 indica que os dados de potenciais vítimas 

ascenderam a 125 casos, dos quais 93 (53 em Portugal e 40 no estrangeiro) se encontravam 

ainda em estado pendente5. No âmbito deste relatório do SEF, importa salientar as 53 vítimas de 

TSH sinalizadas que se encontravam em estado pendente em Portugal. De destacar ainda que, 

dentro deste subtotal, 14 correspondiam a sinalizações por organizações não-governamentais 

(ONG), ou seja, não resultavam de uma investigação criminal. Por sua vez, no que concerne às 

vítimas de TSH de nacionalidade portuguesa, destaca-se a sinalização, no estrangeiro, de 44 

potenciais vítimas de TSH de nacionalidade portuguesa (das quais, 40 em estado pendente) sob 

principal suspeita de exploração laboral.  

 Atento a este problema criminógeno, foi realizado, entre 2005 e 2007, pelo Centro de 

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, um estudo abrangente sobre a exploração sexual 

de seres humanos em Portugal, o primeiro deste tipo no país, da autoria de Boaventura de 

Sousa Santos, Conceição Gomes, Madalena Duarte e Maria Ioannis Baganha6. Este estudo teve 

como principal objeto o tráfico de mulheres e a exploração sexual7. Este estudo evidenciou que 

existem, de facto, muitas cifras negras e que ainda se desconhece a verdadeira extensão de todo 

o processo criminógeno. Verificou-se que são, na sua maioria, mulheres estrangeiras, sobretudo 

brasileiras, as vítimas do TSH para fins de exploração sexual. Entretanto, o estudo deparou-se 

com uma outra problemática: a pobreza. Esta atinge mais severamente as mulheres e, quando 

estas enfrentam situações graves de vulnerabilidade económica e social, são frequentemente 

                                                                                                                                                                                   
Serviço Europeu para a Ação Externa, “Tráfico de seres humanos 2010-2014: acabar com a escravatura dos tempos modernos”, comunicado de 
imprensa, Bruxelas, 17 de outubro de 2014. Disponível em: http://www.eeas.europa.eu/delegations/cape_verde/press_corner/all_news/news/ 
2014/trafico_pt.htm[5.11.2014]. 

5
 Até à data de publicação do relatório, não foi possível confirmar nenhuma sinalização, pelo que se trata apenas de sinalizações em 

estado “pendente”. 
6
 Cfr. Boaventura de SOUSA SANTOS, Conceição GOMES, Madalena DUARTE & Maria Ioannis BAGANHA, Tráfico de mulheres em 

Portugal para fins de exploração sexual, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, 2007, 
disponível em: 
http://www.igualdade.gov.pt/IMAGES/STORIES/DOCUMENTOS/DOCUMENTACAO/TSH/ESTUDOTRAFICOMULHERESPTFINSEXPL.PDF 
[3.8.2014].  

7
 A exploração sexual constitui uma das possíveis finalidades do TSH. A exploração sexual de mulheres, crianças e jovens menores 

de 18 anos envolve situações de exploração, contextos e relações em que os jovens (ou uma terceira pessoa ou pessoas) recebem “algo” (por 
exemplo, alimentação, alojamento, drogas, álcool, cigarros, carinho, presentes, dinheiro) como retorno pelo trabalho realizado, por elas ou sobre 
elas, como diversas atividades sexuais. A exploração sexual pode ocorrer através do uso de tecnologia sem reconhecimento imediato da vítima. A 
violência, a coerção e a intimidação são os meios mais comuns. O envolvimento em relações de exploração resulta, sobretudo, da alta 
vulnerabilidade social, económica e emocional das vítimas.  
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forçadas a sair dos seus países, tornando-se mais vulneráveis a falsas promessas de melhores 

condições de vida noutro país.  

Outra problemática com a qual o estudo se deparou foi a confusão existente entre os 

conceitos de TSH e de auxílio à imigração irregular. Ambos são fenómenos de migração irregular 

com vista à obtenção de lucro, sendo também um tronco comum o facto de, em ambos os 

casos, a pessoa poder sair do seu país de origem voluntariamente, ainda que, no caso do TSH, 

isso nem sempre acontecer. No entanto, os autores do estudo afirmam que o TSH deve ser 

encarado como uma violação sistemática de direitos humanos e não simplesmente como um 

problema de controlo de fronteiras. Por fim, o estudo chamou ainda a atenção para a 

necessidade de elaboração de um estatuto especial para a vítima, no sentido de assegurar uma 

permanência prolongada em território nacional, sensível aos contornos particulares de cada 

situação. Uma necessidade premente, pelo facto de as vítimas serem muitas das vezes 

“pressionadas” pelas autoridades, na “fase de acolhimento”8, para que denunciem a situação 

em que se encontram, o que tem como consequência a circunstância de estas não 

permanecerem o tempo suficiente nas instituições de acolhimento, constituindo esta situação 

um “bloqueio” para o estabelecimento de bases de confiança e comprometimento para a 

elaboração de projetos para a sua futura inclusão social9.    

     Consideramos que, para uma inclusão social eficiente, é fundamental situar a 

proteção dos direitos fundamentais no centro de quaisquer medidas adotadas a fim de prevenir 

e erradicar o TSH. As medidas de combate ao TSH não deverão afetar negativamente os direitos 

humanos e a dignidade das pessoas, em particular, os direitos das vítimas de tráfico e dos 

migrantes10.  

O que se tem de sublinhar é que o combate ao TSH, tanto no plano internacional, como 

no plano interno, tem estado sobretudo orientado para a punição dos criminosos e tem 

descurado a proteção das vítimas. Basta pensar que a lei portuguesa faz depender da 
                                                             

8
 A “fase de acolhimento” constitui a fase em que a vítima de TSH já foi devidamente sinalizada como tal e é reencaminhada para 

um Centro de Acolhimento especializado no acolhimento de vítimas de TSH (CAP). Uma vez acolhidas, recebem todos os apoios necessários 
como o apoio emocional, psicológico, social, jurídico e material por técnicos qualificados numa das áreas citadas. 

9
 Por “inclusão social”, entende-se todo o apoio prestado pelos serviços de apoio à vítima com o objetivo de facilitar a sua 

reintegração na sociedade, através do apoio psicológico, social e jurídico, bem como de serviços de tradução e de ensino de português. Com a 
inclusão social das vítimas de TSH, pretende-se, sobretudo, evitar uma futura revitimação ou possível exclusão social devido ao preconceito em 
relação à prostituição ou provocada pela origem geográfica, nível de educação baixa em relação à idade, ou origem cultural da vítima.    

10
 Diretrizes e Princípios Recomendados sobre Direitos Humanos e Tráfico de Pessoas, Apresentados ao Conselho Económico e 

Social das Nações Unidas em anexo ao relatório da Alta Comissária para os Direitos Humanos (documento E/2002/68/Add.1), “Princípios 
recomendados sobre direitos humanos e tráfico de pessoas”, disponível em: http://direitoshumanos.gddc.pt/3_9/IIIPAG3_9_14.htm  
[16.7.2014].  
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colaboração com a investigação penal a concessão de uma autorização de permanência às 

vítimas de TSH, o que implica que as vítimas apenas possam permanecer no nosso país 

enquanto forem úteis à investigação criminal dos crimes de TSH. Esta circunstância contribui 

para a extrema vulnerabilidade das vítimas, que, por isso, muitas vezes, preferem continuar 

clandestinas e não colaborar com a polícia (que promoverá a sua expulsão do território, logo que 

a sua colaboração se revelar desnecessária). A contribuir para a vulnerabilidade das vítimas de 

TSH está ainda a circunstância de as medidas de apoio disponibilizadas pelo Estado e por ONG 

não incluírem apoio psicológico a longo prazo, sobretudo no período pós-tráfico.  

Uma outra questão difícil em matéria de proteção das vítimas de TSH é a questão do 

consentimento da vítima (art. 160.º do C.P.). Mesmo que a vítima tenha dado o seu 

consentimento, inicialmente, isto não significa de modo algum o direito dos acusados a ampla 

defesa e à presunção de inocência. De um modo geral, verificamos que o consentimento por 

uma vítima não é de todo relevante quando qualquer meio previsto no Protocolo de Palermo 

tenha sido utilizado.   

 

A presente dissertação é apresentada no âmbito do Mestrado em Direitos Humanos, da 

Escola de Direito da Universidade do Minho. Procuraremos analisar a problemática das vítimas 

de TSH, sobretudo o tráfico para fins sexuais, laborais, de extração de órgãos e de exploração 

infantil (capítulo I), com o objetivo de contribuir para uma melhor compreensão do estatuto 

jurídico oferecido às vítimas de TSH na ordem jurídica portuguesa e refletir sobre a medida em 

que este estatuto jurídico pode/deve incluir o direito à prestação de apoio psicológico. A 

necessidade de proteger os direitos humanos das vítimas de TSH gera para o Estado o dever de 

proporcionar um ambiente seguro para as vítimas. Mediante um enquadramento conceptual e 

jurídico, procuraremos verificar em que medida o apoio jurídico pode ser aperfeiçoado, de modo 

a ir ao encontro das necessidades de recuperação psicológica das vítimas de TSH, bem como 

investigar quais são as reais necessidades das vítimas, para assim se poder contribuir para uma 

sua melhor reintegração na sociedade. A ajuda à vítima exige uma abordagem que vai para além 

do âmbito estrito dos mecanismos policiais. Esta reflexão será levada a cabo tendo presente o 

contexto internacional em que Portugal se insere, nomeadamente, ao nível da União Europeia e 

do Conselho da Europa (capítulo II). O capítulo III apresenta um panorama do quadro jurídico 
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nacional em matéria de proteção dos direitos humanos das vítimas de TSH. Por fim, 

procuraremos averiguar de que modo é que a proteção à vítima oferecida pela ordem jurídica 

portuguesa se adequa aos padrões internacionais de proteção de direitos humanos, através de 

uma análise crítica do quadro normativo vigente (sobretudo, no que respeita à deportação das 

vítimas quando estas deixam de interessar à investigação criminal) com os dados fornecidos pela 

Psicologia e pela Psiquiatria acerca das reações da vítima face ao crime, assim como do 

processo de adaptação e integração da vítima traficada ao novo contexto social (capítulo IV); uma 

recuperação psicológica que se presume de difícil concretização se as vítimas forem deportadas 

logo após a sua cooperação na investigação criminal e num momento em que o apoio 

psicológico ainda está a ser prestado, o que pode perspetivar-se como uma violação do direito 

das vítimas de TSH a uma recuperação psicológica integral. 
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CAPÍTULO I 

TRÁFICO DE SERES HUMANOS – UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA DO FENÓMENO 

1. O quadro evolutivo do TSH ao longo da história 

 

  Pretende-se, nesta secção, sublinhar as origens remotas do esclavagismo na história da 

humanidade. Apesar de esta ser uma dissertação centrada na análise dos contornos 

contemporâneos do fenómeno, não podemos deixar de observar, ainda que muito brevemente, 

que o fenómeno de “tráfico” e de “comércio” de pessoas não é de todo um fenómeno resultante 

da era moderna ou da globalização. Trata-se, sim, de um fenómeno que já existe há milhares de 

anos nas relações humanas, intra e interculturas, desde os primeiros registos de interações 

humanas11.     

 Ao longo das últimas décadas, tem-se verificado um aumento significativo de estudos 

acerca da escravatura e da sua não extinção. Vários governos, em todo o mundo, têm vindo a 

desenvolver e a adotar legislação de combate à escravatura e ao TSH. Aliás, algumas medidas 

legislativas foram dirigidas ao estabelecimento de agências especializadas no estudo do 

fenómeno, sobretudo nas áreas de prevenção e combate. Joel Quirk explica este aumento de 

interesse pela escravatura, ocorrido na década de 1990, como resultado de uma notável 

consciencialização pública sobre a dimensão e as implicações deste fenómeno. Ao ponto de, 

atualmente, ser muito reduzido o número de pessoas que não esteja ciente do problema global 

da escravatura12.  

 Tratando-se de um fenómeno que tem vindo a adaptar-se aos tempos modernos, os 

estudiosos deste fenómeno têm vindo recentemente a centrar as suas atenções no processo 

histórico da escravatura, procurando, sobretudo, inspiração e informação necessárias para 

retomar a luta contra a escravatura.  

O fenómeno esclavagista de manter uma ou mais pessoas numa condição servil não é 

de agora. Isto é, a ação humana de reduzir outro ser humano para uma condição de escravo, 
                                                             

11
 “Slavery has existed in one form or another for at least 8000 years. [As] the world progressed into the Middle Ages, slavery simply 

transformed itself into a form of economic bondage. [The] slaves, known as serfs, represented the poorest of the poor. These slaves where 
brought from countries all over Europe, and it was not unusual to prey on various groups because of their ethnic or religious background”. Cfr. 
Mark HOERRNER & Keisha HOERRNER, “Human Trafficking”, in Mary de Chesnay (ed.), Sex Trafficking – a Clinical Guide for Nurses, New York, 
Springer Publishing, 2013, p. 29 [interpolação nossa].       

12
 Cfr. Joel QUIRK, “Uncomfortable Silences: Contemporary Slavery and the ‘Lessons’ of History”, in Alison Brysk & Austin Choi -

Fitzpatrick (eds.), From Human Trafficking to Human Rights – Reframing Contemporary Slavery, University of Pennsylvania Press, 2012, p. 25.  
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remete-nos já para a antiga Mesopotâmia13, onde a venda de escravos já era conhecida há 

milhares de anos, na medida em que a maioria das fontes já fazia referência aos denominados 

“estrangeiros cativos”14. 

Também os povos herdeiros e beneficiários do seu rico legado transportavam escravos 

africanos para os antigos impérios egípcio e grego15. Nos séculos seguintes, começou a 

desenvolver-se o comércio de escravos da África pré-colonial, envolvendo o tráfico transversal do 

Saara Mediterrâneo, Mar Vermelho e Oceano Índico (um comércio com raízes antigas e que 

continuou até ao tempo moderno16) e o comércio intra-africano, sobretudo, entre o norte de 

África e a África ocidental. Com o início da era colonial, no século XV, a escravatura assumiu um 

papel preponderante na África ocidental, devido ao papel dos colonizadores portugueses no 

comércio transatlântico de escravos17, que ficou conhecido como o “tráfico negreiro”18.  

Existe também uma nota curiosa a fazer em relação à segregação dos sexos e o seu 

papel como escravos, verificada ao longo da “história esclavagista”19. As escravas eram 

sobretudo usadas para vender os produtos viridários dos seus donos nos mercados. No 

mercado, o preço da mulher era mais elevado em relação ao do homem20. A explicação deste 

fenómeno não se afigura fácil. No mercado esclavagista da cidade de Tombuctu (Mali), no século 

XIX, eram importados, em média, dois a cinco escravos masculinos para cada mulher escrava. 

Esta nota curiosa prende-se com a retenção das mulheres por parte dos seus donos, pelo facto 

                                                             
13

 A antiga Mesopotâmia (hoje ocupada pelo atual território do Iraque) é considerada o berço da civilização, pois os mesopotâmios 
desenvolveram muitas coisas que nós tomamos como garantidas nas nossas vidas modernas, como a agricultura, a língua, cidades, religião e 
governo. Informação disponível no sítio do The Oriental Institute Museum of the University of Chicago, em: http://mesopotamia.lib.uchicago.edu/ 
[8.7.2014]. Cfr., também, John KEEGAN, A History of Warfare, New York, Vintage Books, 1993, pp. 155 e ss..   

14
 Cfr. Jack GOODY, “A Slavery in Time and Space”, in James Watson (ed.), Asian and African Systems of Slavery, Berkeley e Los 

Angeles, University of California Press, 1980, p. 18.      
15

 Cfr. Jack GOODY,“A Slavery in Time and Space”, op. cit., p. 30; Mary DE CHESNAY, Sex Trafficking – a Clinical Guide for Nurses, 
New York, Springer Publishing, 2013, p. 29.  

16
 Cfr. Akosua PERBI, “Slavery and the Slave Trade in Pre-Colonial Africa”, p. 2, disponível em: http://www.latinamericanstu 

dies.org/slavery/perbi.pdf. [8.7.2014].   
17

 Para Tânia Laky de Sousa, 1532 é a data “do primeiro desembarque de navio com tráfico de pessoas no Brasil. Há várias datas 
registradas na História do Brasil como ‘data dos últimos desembarques de escravos africanos’ em portos brasileiros”. Cfr. Tânia Laky DE SOUSA, 
“Encontro de saberes sociológico e jurídico em face da (in)visibilidade do tráfico de mulheres: (re)visitando novas faces de uma velha escravatura. 
Estudos de casos”, in VI Congresso Português de Sociologia, p. 5, disponível em: http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/31.pdf 89 [9.7.2014].  

18
 Cfr. Dulce COUTO, Tráfico de seres humanos: Perceções sociais, percursos de vitimação e de sobrevivência, Escola de Psicologia 

da Universidade do Minho, 2012, p. 7. 
19

 Neste parágrafo, será utilizada a palavra “dono” para designar a pessoa que detinha outra sob sua posse ou em cativeiro para o 
exercício de poder e controlo para fins de trabalho forçado e exploração. 

20
 Cfr. Jack GOODY, “A Slavery in Time and Space”, op. cit., p. 37.  
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de as mulheres serem consideradas as “invulgares” do mercado e assim, consequentemente, 

mais caras21.  

As mulheres não eram mais caras devido ao “sexismo” na divisão das tarefas, que fazia 

com que o trabalho feito pelas mulheres fosse mais valioso. Em muitas regiões africanas, os 

homens faziam, não só as tarefas relacionadas com o seu sexo (como trabalhar nas fazendas), 

como também faziam as tarefas comummente atribuídas ao sexo feminino, como apanhar lenha 

e transportar água. Ou seja, para o Jack Goody, a resposta mais provável, no que concerne ao 

preço mais elevado das escravas, seria a exploração das escravas para fins sexuais. Outro dado 

importantíssimo é que, na época, muitos dos escravos do sexo masculino eram castrados. 

Surpreendentemente, os escravos castrados tinham um preço ainda mais elevado do que as 

mulheres, pelo que as mulheres escravas não eram as mais caras do mercado esclavagista. Isto 

é, em algumas regiões africanas, os escravos mais dispendiosos eram aqueles que não 

pertenciam, nem ao sexo masculino nem ao feminino, pelo simples facto de se pensar que, a 

nível político e doméstico, esses indivíduos, designados de “neutros”, seriam inofensivos, porque 

já não estariam interessados na reprodução nem nas relações humanas, ou seja, não tinham 

preocupações de ordem sexual e social. A diferença entre os sexos resultava da categorização 

dos homens na área da produção, enquanto as mulheres estavam categorizadas como 

reprodutoras, pelo que eram mais valiosas do que os homens. Já os denominados escravos 

neutros (homens castrados) estavam relacionados com o exercício de poder e controlo por parte 

dos seus “donos”, pelo que eram os mais requisitados nos mercados esclavagistas22.    

 

2. Fatores que favorecem a ocorrência do tráfico de seres humanos  

Muitos dos problemas que auxiliam ao florescimento da escravidão dos tempos modernos 

são globais, como a corrupção, os conflitos armados, a pobreza, a discriminação e o impacto 

das más condições socioeconómicas e/ou ambientais23. 

Isto é, para além dos antecedentes históricos do esclavagismo e da existência de uma 

diferenciação sexual dos escravos para fins laborais e sexuais, com o aumento da polaridade da 
                                                             

21
 Cfr. Jack GOODY, “A Slavery in Time and Space”, op. cit., p. 38. 

22
 Cfr. Jack GOODY, “A Slavery in Time and Space”, op. cit., p. 39.  

23
 Cfr. The Global Slavery Index, Walk Free Foundation, 2013, p. 10, disponível em: http://www.globalslaveryindex.org/ 

report/?download [27.7.2014]. 
 



9 
 

riqueza entre os países e com um aumento da demanda por mão-de-obra barata em países 

desenvolvidos, com o aumento das possibilidades de viajar e comunicar à escala global e com a 

difusão de imagens exageradas da riqueza ocidental em todo o mundo, aqueles que vivem em 

situações de pobreza (relativa e absoluta) tendem a migrar em busca de uma vida melhor24. 

O fenómeno do desemprego no país de origem tem um papel preponderante na maioria dos 

casos. Nos países em vias de desenvolvimento, a elevada taxa de desemprego leva a uma maior 

oferta de oportunidades e de recrutamento para os migrantes por parte de organizações 

criminosas e agências privadas25. Aliás, no seu art. 9.º n.º 4, o Protocolo para Prevenir, Suprimir 

e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças, que complementa a 

Convenção contra o Crime Organizado Transnacional das Nações Unidas (Protocolo de Palermo), 

de 2000, identifica a pobreza, o subdesenvolvimento e a falta de igualdade de oportunidades, 

como alguns dos fatores que tornam as pessoas, especialmente mulheres e crianças, 

vulneráveis ao TSH.  

Apesar de ser um fenómeno abrangente, existem grupos que apresentam uma maior 

vulnerabilidade ao TSH. É o caso da questão de género, em que as mulheres, em virtude de 

uma crescente feminização da pobreza, ficam mais expostas a situações de exploração, 

sobretudo, para fins sexuais. As crianças apresentam-se também como um grupo especialmente 

vulnerável, sobretudo devido à prática, comum em muitos países ditos subdesenvolvidos, de 

confiar a criança a outros familiares ou amigos pode também criar uma alta vulnerabilidade nas 

crianças. Aliás, alguns pais vendem as suas crianças, não apenas por dinheiro, mas também na 

esperança de que os seus filhos possam escapar de situações de “pobreza crónica” mudando-se 

para um lugar onde possam ter uma vida melhor e com mais oportunidades futuras.  

Os fatores culturais constituem uma das razões para o crescimento de tal fenómeno. 

Sobretudo no que concerne às atitudes da sociedade face ao crime. Queremos com isto dizer 

que a tradição sexista existente na maioria dos países conduz a uma elevada discriminação de 

género e da orientação sexual26. As raparigas são, muitas vezes, menos valorizadas do que os 

                                                             
24

 Cfr. ILO – International Labour Office, “Human trafficking and forced labour exploitation - Guidance for legislation and law 
enforcement”, Special Action Programme to Combat Forced Labour, Geneva, 2005, p. 3.       

25
 Cfr. ONU – Organização das Nações Unidas, “Os Direitos dos Trabalhadores Migrantes”, Direitos Humanos, Ficha Informativa n.º 

24, 1995-2004, p. 9.   
26

 Segundo o ponto n.º 17 da Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, que 
estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, “[a] violência dirigida  contra uma pessoa 
devido ao seu género, à sua identidade de género ou à sua expressão de género, ou que afete de forma desproporcionada pessoas de um género 
particular, é considerada violência baseada no género. Pode traduzir-se em danos físicos, sexuais, emocionais ou psicológicos, ou em prejuízos 
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rapazes e espera-se que sacrifiquem a sua educação e assumam responsabilidades domésticas, 

como cuidar de seus pais e irmãos. Esta discriminação com base no género torna as mulheres e 

meninas mais vulneráveis ao TSH27. Esta discriminação não apenas facilita a sujeição de 

meninas e mulheres a TSH como contribui para o estigma em relação ao crime de TSH, 

conotando-se este com uma prostituição voluntária, ou seja, uma opção de vida, culpabilizando-

se desta forma as mulheres pela sua própria vitimação28. No entanto, sabe-se hoje que a 

prostituição não é um fenómeno exclusivamente feminino29.  

Apesar de existirem grupos que apresentam uma maior vulnerabilidade, como no caso das 

mulheres e das crianças, as pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros) também 

são muitas vezes vítimas de discriminação e ameaças e de violência por causa de sua 

orientação sexual ou identidade de género. As pessoas LGBT enfrentam ameaças elevados de 

violência e discriminação no emprego, saúde e sistema educacional. Alguns membros da família 

têm ostracismo parentes LGBT em suas casas. Os efeitos cumulativos de homofobia e 

discriminação fazem das pessoas LGBT um grupo particularmente vulnerável aos traficantes que 

se aproveitam do desespero das pessoas que desejam escapar alienação social e maus-tratos30.   

Para além das questões de género e de orientação sexual das vítimas, a globalização 

acrescenta novas dimensões na relação entre pobreza, discriminação por género ou orientação 

sexual e TSH, na medida em que pode gerar incertezas, sobretudo, para as mulheres que ficam 

incapazes de se sustentarem a si e às suas famílias, fazendo com que sejam sujeitas a procurar 

trabalho fora da sua zona de residência e de trabalho habitual31. Desta forma, é necessário 

considerar que a pobreza motiva a necessidade ou o desejo de migrar, sendo a globalização 

                                                                                                                                                                                   
económicos para a vítima. A violência baseada no género é considerada uma forma de discriminação e uma violação das liberdades 
fundamentais da vítima, e inclui a violência nas relações de intimidade, a violência sexual (nomeadamente violação, agressão e assédio sexual), o 
tráfico de seres humanos, a escravatura e diferentes formas de práticas perniciosas, tais como os casamentos forçados, a mutilação genital 
feminina e os chamados «crimes de honra»”. 

27
 Cfr. UNODC -United Nations Office of Drugs and Crime, “Toolkit to Combat Trafficking in Persons”, Global Programme Against 

Trafficking in Human Beings, New York, 2006, p. viii, disponível em: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-toolkit-en.pdf 
[18.7.2014].  

28
 Cfr. Cfr. Leslie HOLMES, Trafficking and Human Rights – European and Asia-Pacific Perspectives, Edward Elgar Publishing, 

Cheltenham, 2010, p. 73; Tania Laky de SOUSA, Tráfico Internacional de Mulheres – Nova Face de Uma Velha Escravidão, op. cit., pp. 75-80.  
29

 Para uma informação mais pormenorizada sobre a relação entre o tráfico de seres humanos e a discriminação de género, cfr. o 
relatório da Conferência da Presidência do Conselho de Ministros sobre o “Tráfico de Seres Humanos e Género”, Alfândega, Porto, 2007, 
disponível em: http://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2013/12/backgounden.pdf [22.7.2014].      

30
 Cfr. US State Department, “Trafficking in Persons Report 2014”, p.10, disponível em: http://www.state.gov/documents/ 

organization/226844.pdf [7.7.2014].   
31

 Cfr. Tania Laky DE SOUSA, Tráfico Internacional de Mulheres – Nova Face de Uma Velha Escravidão,, São Paulo, Editora Max 
Limonad, 2013, p. 41.   
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uma variável facilitadora de realização deste objetivo32. Logo, os países em vias de 

desenvolvimento fornecem este enorme “volume esclavagista”, devido às correspondências 

socioeconómicas exigidas pela globalização e pelo capitalismo mundial33. 

Assim, o TSH continua, nos dias de hoje, a ser uma questão de oferta e procura34. Na 

verdade, e como afirma Mohammed Abdulkadir, a globalização económica criou uma espécie de 

"apartheid global" e o surgimento de um "quarto mundo", povoado por milhões de pessoas 

desprotegidas, encarceradas e socialmente isoladas/excluídas. Tal como nos vários séculos 

anteriores, os países menos desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento constituem a 

"origem" do comércio e TSH para sociedades mais desenvolvidas. O fator pobreza é apontado 

como a principal força motora do TSH à escala global, impulsionando as pessoas mais 

vulneráveis para as mãos de traficantes e exploradores. Na maioria dos países em vias de 

desenvolvimento, a má infraestrutura económica, política e social leva, claramente, a uma maior 

vulnerabilidade, pelo que muitos acabam por decidir abandonar o seu ambiente familiar e 

procurar oportunidades em outros países. Por vezes, essas mesmas pessoas percorrem rotas 

desconhecidas e perigosas, podendo tornar-se vítimas de uma rede de TSH, precisamente 

devido à sua alta vulnerabilidade35. 

A instabilidade política, o militarismo, a agitação civil, o conflito armado e os desastres 

naturais podem resultar num aumento de imigração irregular e de situações de tráfico e 

exploração humana36. Neste sentido, a escravatura pode estar legalmente extinta, mas continua 

a existir fora do “radar” legal.   

O fator que contribui para o maior fluxo migratório não é apenas o da política de borderless 

world, mas também as condições precárias em que os Estados se encontram após o colapso 

dos seus regimes. Neste sentido os fatores como a pobreza e falta de solidez político-sociais são 

de grande relevância para a compreensão da existência de tais crimes. As ditas fronteiras 

                                                             
32

 Cfr. GAATW - Global Alliance Against Traffic in Women, “Beyond Borders: Exploring Links between Trafficking, Globalisation, and 
Security”, in GAATW Working Papers Series, 2010, p. 7, disponível em: http://www.gaatw.org/publications/WP_on_Globalisation.pdf [5.7.2014]. 

33
 Cfr. Mohammed ABDULKADIR, “The History and Socio-Economic Implications of Trafficking in Persons for Developing Nations”, in 

Centrepoint Journal (Humanities Edition), vol.14, n.º 2, 2011, p. 217, disponível em: http://www.unilorin.edu.ng/ejournals/index. 
php/cp/article/view/303/186 [6.7.2014].  

34
 Cfr. GAATW - Global Alliance Against Traffic in Women, “Beyond Borders: Exploring Links between Trafficking, Globalisa tion, and 

Security”, op. cit., p. 5.  
35

 Cfr. Mohammed ABDULKADIR, “The History and Socio-Economic Implications of Trafficking in Persons for Developing Nations”, 
op. cit., pp. 210-213.  

36
 Cfr. UNODC – United Nations Office of Drugs and Crime, “Toolkit to Combat Trafficking in Persons”, op. cit., p. viii.  
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“permeáveis”, governos corruptos, o envolvimento de grupos criminosos internacionais 

organizados, as limitações burocráticas de imigração e de aplicação da lei no controlo das 

fronteiras, a falta de legislação adequada e a escassa vontade política para fazer cumprir a 

legislação existente são outros fatores preponderantes que facilitam o TSH37.  

 

3. Definição de TSH - considerações gerais sobre a complexidade do conceito 

O TSH é um conceito complexo, pela sua relação com vários outros tipos de 

criminalidade, bem como pelo facto de abranger uma grande variedade de problemas sociais, 

políticos e jurídicos, como as migrações internacionais, a escravatura, o crime organizado, a 

prostituição, a exploração sexual e laboral, o casamento forçado, o tráfico de órgãos e ainda 

fatores como as disparidades económicas e de nível de desenvolvimento entre países, questões 

de género e violações de direitos humanos38. 

A designação “Tráfico de Seres Humanos” suscita desde logo algumas dúvidas por 

referir apenas uma das fases do processo criminógeno. Apesar de esta ser a designação usada 

pela maioria dos Estados, as Nações Unidas recordam que o termo “tráfico de pessoas” pode 

ser falacioso, pois coloca ênfase nos aspetos de “transação” de um crime que é, no entanto, 

comummente descrito como sendo uma “escravização”39. As dificuldades na definição de TSH 

passam ainda pela delimitação do conceito face a práticas próximas, como o contrabando de 

pessoas e a imigração ilegal. Segundo a definição largamente consensual de contrabando de 

pessoas (smuggling), as pessoas contrabandeadas consentem sempre no transporte e migração 

ilegal, um aspeto que, em princípio, está ausente no TSH, apesar de haver casos em que as 

pessoas traficadas consentem na sua migração40. Na prática, há muitas situações em que é 

difícil determinar se estamos perante vítimas de TSH ou de migrantes irregulares transportados 

por contrabandistas. É o que se passa atualmente no Mediterrâneo. Em caso de dúvida, 

                                                             
37

 Cfr. UNODC – United Nations Office of Drugs and Crime, “Toolkit to Combat Trafficking in Persons”, op. cit., p. viii.  
38

 Cfr. OBAID, Thoraya, “Tráfico, Prostituição e Exploração Sexual … questões de Saúde Sexual e Reprodutiva, de Género e Direitos 

Humanos”, APF – Associação para o Planeamento da Família, 2007, p. 1, disponível em:http://www.pamf.edu.pt/bepamf/traficoExplorSexual. 
pdf [7.7.2014].  

39
 Cfr. UNODC - United Nations Office of Drugs and Crime, “Global Report on Trafficking in Persons”, 2009, p. 6, [interpolação 

nossa].  
40 Cfr. Sónia PEREIRA, Catarina SABINO & Susana MURTEIRA, O Tráfico de Migrantes em Portugal: Perspectivas Sociológicas, 

Jurídicas e Políticas, Observatório da Imigração e Alto-Comissariado Para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), Lisboa, 2005, p. 24. Neste 
sentido, cfr. John SALT, “Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective”, Balckwell Publishers Ltd, Oxford, 2000, pp. 33 e 34. 



13 
 

entendemos que deverá presumir-se que estamos perante vítimas de TSH, o que pode justificar-

se por referência aos princípios básicos do Direito internacional dos direitos humanos, uma vez 

que, sendo vítimas de TSH, merecerão uma maior proteção por parte das autoridades estaduais.   

John Salt considera que uma diferença importante entre TSH e imigração irregular 

reside no facto de, no primeiro caso, o país de destino da imigração ser escolhido pelo traficante, 

ao passo que, no segundo caso, o país de destino ser escolhido pelo próprio migrante. O autor 

nota, no entanto, que, na imigração irregular, tal como no TSH, ocorrem inúmeras violações dos 

direitos humanos dos migrantes nas várias fases do processo migratório, sobretudo devido ao 

facto de os migrantes fazerem frequentemente viagens muito perigosas que podem resultar em 

tragédia41. Salt chama, para além disso, a atenção para o facto de a demarcação entre TSH e 

imigração irregular depender grandemente do momento em que o processo é desmantelado 

pelas autoridades, ou seja, se a suposta vítima é sinalizada ainda no aeroporto, ou numa fase 

posterior em que se encontra em situação de exploração, bem como da prova da intenção sob 

qual o agente (traficante/smuggler/migrante) estava a agir. Segundo Anis Bajrektarevic o TSH 

ocorre se (a) um intermediário, um traficante, fornecer os serviços necessários que facilitem a 

migração; (b) os traficantes forem pagos pelo seu serviço a longo prazo; (c) a passagem de uma 

fronteira por parte dos migrantes ser ou não irregular; (d) se os migrantes estiverem inseridos 

em atividades criminosas com ou sem o seu consentimento; ou (e) se o lucro no negócio de 

tráfico chegar a partir de um longo processo de exploração. A autora acrescenta ainda que na 

maioria dos casos as pessoas traficadas consentem numa entrada no país de destino como 

imigrantes ilegais42.  

Leslie Holmes denomina o TSH como a “escravatura dos nossos tempos”. A maioria dos 

casos são TSH de caráter internacional de mulheres e crianças, contudo, os homens são 

igualmente vítimas deste crime. O autor comenta que a maioria das vítimas é forçada a entrar no 

TSH para fins de exploração sexual, antigamente designada por “tráfico branco”. Um dos 

motivos desta designação já estar em desuso é porque nos tempos atuais o esclavagismo 

envolver vítimas de todos os fenótipos, etnias e crenças religiosas, e não somente vítimas 

caucasianas para fins de exploração sexual. No que concerne às crianças, estas são 

                                                             
41 Cfr. John SALT, “Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective”, op. cit., p. 34. 
42

 Cfr. Anis BAJREKTAREVIC, “Trafficking in and Smuggling of Human Beings, Linkages to Organized Crime - International Legal 
Measures”, in Kriminologija i sociialna integraciia. vol. 8, 2000, p.65. Disponível em: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_ 
clanak_jezik=138747 [21.5.2015].  
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maioritariamente traficadas para fins de sujeição a mendicidade ou para fins de pequenos furtos 

(como carteiristas por exemplo). Já outras são traficadas para fins de exploração laboral na 

agricultura, na pesca, construção ou servidão doméstica. Em relação a esta última finalidade, 

algumas crianças são traficadas para fins de adoção podendo posteriormente ser escravizadas 

na sua nova “família”43.     

Aliás, o relatório da U.S. State Department, intitulado de Trafficking in Persons Report, de 

2013, confirma tal entendimento acerca de quem constitui de facto “vítima de tráfico”. O U.S. 

State Department observa que tal definição de vítima de TSH tem evoluído ao longo dos últimos 

anos. Isto é, após os primeiros anos da aprovação do Protocolo de Palermo, quase todos os 

casos de TSH processados pelos Governos eram casos de TSH para fins de exploração sexual. 

As vítimas identificadas eram quase todas mulheres e meninas. Hoje as estimativas sugerem 

que a maioria das vítimas de TSH continua a ser, na verdade, mulheres e meninas, mas, por 

outro lado, está atualmente comprovado que as vítimas de TSH também são submetidas a 

outras formas de TSH para além da exploração sexual, pelo que uma percentagem, também ela 

significativa de vítimas de TSH, sobretudo para fins de exploração laboral, constituem homens e 

meninos [não acompanhados]44.  

O TSH pode ser internacional, mas também ocorrer no plano interno dos Estados, sem 

envolver o cruzamento de fronteiras. Esta circunstância permite distinguir mais claramente o 

TSH da imigração irregular, uma vez que podemos ter TSH cujas vítimas são nacionais do 

Estado onde o tráfico ocorre e também TSH cujas vítimas são estrangeiros em situação regular 

ou em situação irregular. É verdade, no entanto, que os estrangeiros em situação irregular 

(tenham ou não sido contrabandeados ou traficados) se encontram em situação de especial 

vulnerabilidade e, por isso, suscetíveis de se tornarem vítimas de exploração e de TSH45. 

Contudo, para que pessoas nestas condições possam ser consideradas vítimas de TSH, mesmo 

tendo consentido na migração ilegal, não podem ter tido conhecimento das condições laborais 

reais que as esperavam no destino.   

 

                                                             
43 Cfr. Leslie HOLMES, Trafficking and Human Rights – European and Asia-Pacific Perspectives, op. cit., p. 1.  
44

 Cfr. US State Department, “Trafficking in Persons Report 2013”, 2013, p. 8, disponível em: http://www.state.gov/documents/ 
organization/210737.pdf [21.9.2014]. 

45
 Neste sentido, cfr. Sónia PEREIRA, Catarina SABINO & Susana MURTEIRA, O Tráfico de Migrantes em Portugal: Perspectivas 

Sociológicas, Jurídicas e Políticas, op. cit., p. 24.   
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Propostas de definição de TSH no plano do Direito Internacional.  

Um dos grandes problemas no discurso internacional dos direitos humanos em relação 

ao TSH, é o facto de, na grande maioria dos casos, as vítimas serem “objetivadas” pelo Estado, 

olhando para o TSH como fenómeno de criminalidade organizada, pelo que os direitos humanos 

das vítimas não são levados em consideração pelo Estado. Ou seja, isso faz com que o Estado 

seja inábil em compreender o fenómeno a partir da perspetiva da vítima de crime. No mesmo 

sentido, Ann Jordan também corrobora a ideia de que o Estado vê o TSH mais como um 

problema de crime organizado, de migração ou mesmo de prostituição em vez de olhar para o 

fenómeno como um sistema crescente de violações de direitos humanos46.  

 Existem por exemplo autores, como Carla Machado, que defendem que este crime 

deveria ser percebido como um crime contra a humanidade47. Isto, pelo facto de este crime 

aglomerar um vasto conjunto de violações de direitos humanos, não podendo este crime ser 

reduzido a apenas um problema de imigração ou mesmo prostituição, mesmo que se verifique a 

existência de uma ligação bastante estrita. Neste sentido o TSH viola o direito à vida, à liberdade, 

à integridade física/psicológica e à segurança pessoal, entre outros48. Alguns destes direitos 

individuais fundamentais refletem-se por exemplo na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, onde o art. 3.º afirma que “todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e 

à segurança pessoal”.  

Por sua vez, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) de 196649, 

estabelece no seu art. 7.º expressamente que “[n]inguém será submetido à tortura nem a pena 

ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”. O art. 8.º, por sua vez, afirma na sua 

primeira alínea, que “[n]inguém será submetido à escravidão” e que “a escravidão e o tráfico de 

escravos, sob todas as suas formas, são interditos”, acrescentando ainda que “[n]inguém será 

mantido em servidão”50. Concluímos assim que determinados atos de TSH para os seus diversos 

                                                             
46

 Cfr. Ann JORDAN, “Human Rights or Wrongs? The Struggle for a Rights-Based Response to Trafficking in Human 

Beings”, in Gender and Development, vol.10, 2011, p. 29.   
47

 Para uma análise pormenorizada sobre o conceito de “Crime contra a Humanidade”,cfr. neste sentido, Cfr. Francisco FERREIRA 
DE ALMEIDA, Os Crimes Contra a Humanidade no Actual Direito Internacional Penal, Almedina, Coimbra, 2009.  

48
 Cfr. Carla MACHADO, Novas Formas de Vitimação Criminal, Psiquilibrios, Braga, 2010, p. 210.       

49
 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos disponível em: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-

dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-civis.html [13.8.2014]. 
50

 “Tanto a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, como o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 
asseguram proteção aos destinatários contra a prática de todos os atos enunciados na Carta de Londres e, bem assim, d outros constantes de 
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fins, envolvem condutas que podem ser entendidas como integrando formas de tortura, 

tratamento desumano ou degradante, o que é também proibido nos termos da Convenção 

contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984. 

No entanto, o primeiro instrumento generalista em matéria de TSH a assumir contornos 

importantíssimos foi a Convenção Internacional sobre a Supressão de Tráfico de Pessoas e da 

exploração de outrem de 195051. Este instrumento constitui o primeiro instrumento internacional 

claramente adelgaçado para lidar especificamente com o TSH, em específico para fins de 

exploração sexual, tratando a prostituição forçada com o problema internacional de promulgação 

legislativa urgente52. Podemos assim dizer que a Convenção de 1950 marca o fim de uma 

primeira abordagem internacional sobre o fenómeno de TSH. Além disso, esta convenção 

evidenciava o impacto e conscientização social que o TSH começava a ter no quadro 

internacional. No entanto, a ratificação desta Convenção trouxe consigo uma série de críticas por 

parte de defensores da legalização da prostituição. Isto é, a convenção não distingue a 

prostituição voluntária da prostituição forçada53.  

Por sua vez, a Convenção Suplementar relativa à Abolição da Escravatura, do Trato de 

Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura, de 195654, oferece mais 

pormenores, definindo expressamente como formas proibidas de escravatura, a servidão por 

dívida, a servidão em geral, e a “entrega” de mulheres para o casamento ou herança sem o seu 

consentimento, bem como a “entrega” de crianças para fins de exploração. Já no que concerne 

ao TSH, especialmente o tráfico de mulheres, este tornou-se o foco de uma renovada atenção 

internacional na década de 1970 com o surgimento de um movimento social em torno da 

questão dos direitos das mulheres a escala mundial. 

Podemos ainda incluir neste grupo de instrumentos produzidos pela ONU, a Convenção 

sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e contra a Humanidade, de 1968, na medida 

em que constitui crime contra a humanidade, para o Estatuto do Tribunal Militar Internacional de 

Nuremberga, de 1945, os crimes de assassinato, extermínio, escravidão, deportação e outros 

                                                                                                                                                                                   
prescrições subsequentes, muito embora não sejam criminalizadas as violações às suas normas”. Cfr. Francisco FERREIRA DE ALMEIDA, Os 
Crimes Contra a Humanidade no Atual Direito Internacional Penal, op. cit., p. 134.  

51 Aprovada pela Resolução n.º 317 (IV) da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 1949, e finalizada em Nova Iorque, em 1950. 
52

 Ou seja, entre 1904 e 1933 foram concluídos quatro diferentes convenções internacionais que tratam do tráfico [branco] de 
mulheres e meninas. Em 1949, estes eram na sua maioria consolidada num único instrumento: a Convenção para a Repressão do Tráfico de 
Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem.   

53
Cfr. Carla MACHADO, Novas Formas de Vitimação Criminal, op. cit., p. 176.  

54
 Aprovada para ratificação, por Portugal, pelo Decreto-Lei n.º 42.172, de 2 de março de 1959. 
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atos desumanos cometidos contra qualquer população civil, antes ou durante a guerra; 

perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos na execução de qualquer crime de 

competência do Tribunal ou em conexão com ele, que constituem ou não violação da legislação 

nacional do país onde foram perpetrados55.  

É de notar que em 1998 foi adotado, na Conferência Diplomática de Roma, o Estatuto 

de Roma do Tribunal Penal Internacional 56, com jurisdição sobre o crime contra a humanidade 

da escravidão57. Ora reza o art. 7.º, para os efeitos do Estatuto, que entende-se por crime contra 

a Humanidade, a escravidão, a deportação ou transferência à força de uma população, a prisão 

ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais do 

direito internacional ou a violação, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez à força, 

esterilização à força ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade 

comparável, entre outros. Pelo que o TSH poderá enquadrar-se perfeitamente na definição de 

crime contra a humanidade, se alguma forma deste tiver como finalidade alguma situação supra 

exposta.  

Em 2000, foi elaborado o Protocolo para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de 

Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças, que complementa a Convenção contra o Crime 

Organizado Transnacional das Nações Unidas (comummente designado de Protocolo de 

Palermo, designação que também iremos adotar doravante), que define o TSH no seu art. 3.º (a) 

como o recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou o acolhimento de pessoas, 

recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao 

engano, ao abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 

pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 

sobre outra pessoa, para a finalidade de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a 

exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, trabalho ou 

serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 

órgãos". O Protocolo assegura ainda na sua alínea (b) do mesmo artigo que o recrutamento, o 

transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de 

                                                             
55

 Disponível em: http://www.cruzroja.es/dih/pdf/estatuto_del_tribunal_militar_internacional_de_nuremberg.pdf [12.8.2014]. 
56

 Entrada em Vigor na ordem jurídica internacional a 1 de Julho de 2002.  
57

 Aberto à assinatura em 17 de julho de 1998, com entrada em vigor a 1 de Julho de 2002. Cfr. art. 7.º nº1 (c) e 7.º n.º2 (c).  
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exploração deverão ser considerados “tráfico de pessoas” mesmo que não envolvam nenhum 

dos meios referidos na alínea a) do presente artigo”58.  

O Protocolo de Palermo contém a primeira definição oficial de TSH no âmbito 

internacional. Opta por uma abordagem diferente em relação ao “tráfico” contida na Convenção 

de 1949, que recai apenas sobre o TSH para fins de prostituição, considerando toda a 

prostituição, voluntária e forçada a sua única finalidade de TSH. Ora, o Protocolo de Palermo 

reconhece a existência de prostituição voluntária e a prostituição forçada, isto é, não define a 

exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual pelo simples facto 

de deixar tal definição ao critério dos governos a legalização ou criminalização do TSH. Os 

governos concordaram que a prostituição forçada constituiria uma finalidade do TSH, mas a 

maior parte dos governos rejeitou a ideia de que a prostituição voluntária, não-coerciva, por parte 

de adultos, constituía TSH. Aliás, a definição dada pelo Protocolo de Palermo mereceu 

posteriormente a adesão explícita do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), no seu 

Acórdão Rantsev v. Cyprus and Russia, de 7 de janeiro de 2010, proferido no processo 

nº 25965/04.  

A exploração da pessoa constitui então um dos componentes caracterizadores do crime 

de TSH. No entanto, para existir crime de TSH, não é necessário a efetiva exploração da vítima. 

Como esclarece o Protocolo de Palermo, basta apenas que se verifique a intenção de explorar a 

vítima. Ou seja, é necessário que o agente pratique um dos componentes ou atos constitutivos 

do crime, podendo este ser punido logo na fase do recrutamento59. 

Segundo o relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM) de 2003, o 

TSH constitui uma violação dos direitos humanos, sobretudo a nível individual, violando a 

dignidade humana, a liberdade pessoal, a liberdade de movimento, privacidade e direito a 

autodeterminação. A nível social, o TSH constitui uma forma de escravatura, submetendo a 

pessoa traficada à práticas análogas à escravidão e trabalho forçado. Como tal, põe em causa os 

princípios fundamentais de respeito pelos direitos humanos, do Estado de Direito e os valores 

democráticos. É no âmbito desses princípios e valores que a luta pela erradicação do TSH tem 

                                                             
58 Cfr. UNODC – United Nations Office of Drugs and Crime, “United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and 

the Protocols Thereto”, New York, 2004, p. 41, disponível em: http://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-
crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf [8.5.2015]. 

59
 Cfr. ONU - Organização das Nações Unidas, “Manual contra o Tráfico de Pessoas para Profissionais do Sistema de Justiça Penal - 

Módulo 1: Definições de tráfico de pessoas e de introdução clandestina de migrantes”, Nova Iorque, 2009, p. 9. Disponível em 
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2009_UNODC_TIP_Manual_PT_-_wide_use.pdf [15.7.2014]. 
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de ser dirigida. Os direitos humanos das vítimas de tráfico devem tornar-se o princípio orientador 

de todos os esforços para prevenir e punir o TSH. A OIM define ainda o TSH como uma atividade 

criminosa, que tem vindo cada vez mais a constituir uma criminalidade transnacional altamente 

organizada, muitas vezes ligada a outras atividades criminosas como por exemplo o tráfico de 

drogas e “lavagem de dinheiro”60. 

Além disso, parece haver nesse relatório uma crescente perceção por parte da OIM de 

que a exploração da pessoa como a principal finalidade do TSH não se limita à exploração 

sexual, uma vez que também inclui, no mínimo de trabalho forçado, a escravidão ou práticas 

similares à escravidão, a servidão e a extração de órgãos. No entanto, o TSH para exploração 

laboral, apesar das numerosas convenções, em particular as Convenções da OIT, incluindo as 

suas recentes e documentos (entre outros Convenção sobre as Piores Formas de Trabalho 

Infantil de 1999), continua a ser pouco claro na sua definição concetual. Neste sentido, a OIM 

tem centrado as suas atenções para o Protocolo de Palermo das Nações Unidas, de 2000, por 

forma a tornar o conceito de TSH e as suas finalidades mais nítidas. 

Conforme o estudo das Nações Unidas sobre o TSH, de 2008, é fundamental que o TSH 

seja dissociado da imigração ilegal. Quando o TSH é equiparado à imigração ilegal, o foco do 

controlo passa a ser a entrada e/ou permanência ilegal no país, ou seja, a infração de leis 

estaduais pelo migrante. Este foco no estatuto irregular do imigrante aumenta claramente o 

perigo de exploração e de abusos de direitos humanos. Mesmo quando as medidas 

governamentais têm como alvo os recrutadores e os exploradores, as pessoas traficadas ficam 

em risco de serem consideradas como colaboradoras na sua própria imigração ilegal e não 

como vítimas do crime de TSH61.   

Ainda ao nível das Nações Unidas, o Manual contra o Tráfico de Pessoas para 

Profissionais do Sistema de Justiça Penal, de 2009, também chama a atenção para as práticas 

criminosas normalmente associadas ao TSH, mais concretamente, a escravatura e práticas 

semelhantes à escravatura, trabalho forçado, servidão, servidão por dívidas, casamento forçado, 

                                                             
60 Cfr. Joanna APAP & Felicita MEDVED, “Protection Schemes for Victims of Trafficking in Selected EU Member Countries, Candidate 

and Third Countries”, IOM, 2003, p. 7. Disponível em: http://publications.iom.int/bookstore/free/Protection_Schemes.pdf [15.7.2014]- 
Frank Laczko, concorda com tal definição, na medida que anteriormente o principal problema residia no facto de a definição de TSH 

não fazer qualquer referência à finalidade prosseguida, ou seja, à exploração, característica que diferencia hoje claramente o TSH do auxílio à 
imigração ilegal, na medida em que, neste último, a pessoa fica livre à chegada ao país de destino. Cfr. Frank LACZKO, “Data and Research on 
Human Trafficking”, International Migration, Volume 43, Issue 1-2, 2005, p. 10.  

61
 Cfr. UNO – United Nations Organization, “An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action”, New York, 

2008, p. 89. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking__Background 
_Paper.pdf [15.7.2014]. 
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acrescentando ainda finalidades como o aborto forçado, extorsão, a tortura, tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes, violência sexual, ofensas corporais, homicídio, rapto 

(desaparecimento forçado), aprisionamento ilegal, contrabando de migrantes e corrupção entre 

outros62. 

 

A definição de TSH no plano jurídico europeu 

A nível europeu, a definição do TSH veio a adaptar-se cada vez mais à nova realidade, 

sobretudo com a adoção da Convenção do Conselho da Europa relativa à luta contra o Tráfico de 

Seres Humanos de 2005 (CCETSH)63.  

A CCETSH define o TSH no seu art. 4.º alínea (a) da seguinte forma: “o recrutamento, o 

transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou 

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

autoridade ou de uma situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou 

benefícios para obter o consentimento de uma pessoa com autoridade sobre outra, para fins de 

exploração. A exploração deverá incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou 

outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas 

similares à escravatura, a servidão ou a extracção de órgãos”. A CCETSH acrescenta ainda na 

sua alínea (b) que “o consentimento dado pela vítima [de TSH] à exploração referida na alínea a) 

do presente artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios 

indicados”. A alínea (c) do mesmo artigo dispõe por sua vez que “[o] recrutamento, o transporte, 

a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de exploração deverão 

ser considerados «tráfico de seres humanos» mesmo que não envolvam nenhum dos meios 

referidos na alínea a) do presente artigo”.  

Esta convenção estabelece ainda que o TSH constitui assim uma violação dos direitos 

humanos e uma ofensa à dignidade e à integridade do ser humano que pode conduzir a uma 

situação de escravidão para as vítimas. 

                                                             
62

 Cfr. ONU - Organização das Nações Unidas, “Manual contra o Tráfico de Pessoas para Profissionais do Sistema de Justiça Penal - 
Módulo 1: Definições de tráfico de pessoas e de introdução clandestina de migrantes”, op. cit., p. 25 [interpolação nossa].  

63
 Aberta à assinatura em Varsóvia, a 16 de Maio de 2005. Entrou em vigor na ordem jurídica internacional a 1 de Fevereiro de 

2008. Ratificado a nível nacional pelo Decreto do Presidente da República n.º 9/2008, de 14 de Janeiro, publicado no Diário da 
República, I Série, n.º 9. Convenção disponível em: http://direitoshumanos.gddc.pt/3_9/IIIPAG3_9_13.htm [8.5.2015].  
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 Por sua vez, a Diretiva n.º 2011/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 

abril, relativa à prevenção e luta contra o TSH e à proteção das vítimas64, define o TSH no seu 

art. 2.º como o recrutamento, transporte, transferência, guarda ou acolhimento de pessoas, que 

inclui necessariamente a troca ou a transferência das mesmas, através do recurso a ameaças ou 

à força, bem como a outras formas de coação, rapto, fraude, ardil, abuso de autoridade ou 

aproveitamento da vulnerabilidade da vítima, ou da oferta ou obtenção de pagamentos ou 

benefícios a fim de conseguir o consentimento da vítima para efeitos de exploração desta. A 

exploração tem de incluir "a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de 

exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, incluindo a mendicidade, a escravatura ou 

práticas equiparáveis à escravatura, a servidão, a exploração de actividades criminosas, bem 

como a remoção de órgãos". Já no que concerne ao aparente consentimento de uma vítima de 

TSH na sua exploração, quer na forma tentada quer na consumada, é irrelevante se tiverem sido 

utilizados quaisquer dos meios supra indicados.   

Como acabamos de observar, tanto o Protocolo de Palermo, como a CCETSH (art. 4.º) 

do Conselho Europeu dizem que se deve incluir no conceito mais alargado de TSH a exploração 

da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, 

escravidão ou práticas análogas à escravidão, servidão bem como a extração de órgãos. 

 

Definição de TSH no plano jurídico interno do Estado português 

O CP português, na sua versão dada pela Lei n.º 60/2013, de 23 de agosto de 201365, 

define ‘tráfico de pessoas’66 como o crime que ocorre quando alguém “oferecer, entregar, 

recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de exploração, incluindo 

a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de 

órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas” (art. 160.º).    
                                                             

64
   Diretiva n.º 2011/36/EU disponível em: http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/directiva-2011-36-ue-do [25.7.2014].  

65 Constitui a trigésima revisão do Código Penal português, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro. Esta revisão 
transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva n.º 2011/36/UE, do Parlamento e do Conselho Europeu, de 5 de abril, relativa à prevenção 
e luta contra o TSH e à proteção das vítimas. 

66 “Pela constante criação ou recriação de elementos legais e políticos sobre este tema, foi possível afirmar a perspetiva de di reitos 

humanos como central a todas as aplicações e entendimentos concetuais sobre este tema. O exemplo mais visível é que se inicialmente se 
referiam ao ´tráfico de pessoas´, agora, está designado e entendido como ´tráfico de seres humanos´. No caso português, a definição legal teve 
por base os pressupostos do Protocolo da ONU, pelo que ainda tem como título o ´tráfico de pessoas´, no entanto, na leitura e análise deste 
artigo permite verificar a introdução de alguns dos itens considerados também na Convenção do Conselho da Europa relativa ao Tráfico de Seres 
Humanos”. Cfr. Marta DOS SANTOS, “Localizar Portugal na Luta contra o Tráfico de Seres Humanos”, Dissertação de Mestrado em Criminologia, 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2012, p. 139.   
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Destaca-se neste artigo a inclusão de novas configurações do TSH, para além das 

tradicionais finalidades de exploração sexual, laboral e de extração de órgãos, como são a 

exploração de pessoas para fins de mendicidade, escravidão, adoção e outras atividades 

criminosas. As diversas alíneas do artigo 160.º CP estabelecem que, para termos TSH, a 

exploração tem de envolver uma das seguintes situações (alternativas): a) ser levada a cabo por 

meio de violência, rapto ou ameaça grave; b) ser levada a cabo através de ardil ou manobra 

fraudulenta; c) ser levada a cabo com abuso de autoridade resultante de uma relação de 

dependência hierárquica, económica, de trabalho ou familiar; d) ter por base o aproveitamento, 

por parte do traficante, de incapacidade psíquica ou de situação de especial vulnerabilidade da 

vítima; ou e) ser levada a cabo mediante a obtenção do consentimento da pessoa que possui o 

controlo sobre a vítima. A exploração da pessoa traficada constitui um dos componentes 

caracterizadores do crime de TSH. No entanto, para o legislador português, para existir crime de 

TSH, também não é necessário que se verifique a efetiva exploração da vítima. 

Um dos objetivos desta revisão do art. 160.º prendeu-se com a necessidade de clarificar 

o enquadramento penal do crime de TSH. Numa revisão anterior – operada pela Lei n.º 

59/2007, de 4 de setembro –, o crime de TSH saiu da secção dos crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual, no sentido de se distanciar do crime de lenocínio, facilitando agora 

uma distinção mais rigorosa entre os conceitos de tráfico de pessoas e lenocínio. 

As diversas alíneas do art. 169.º CP estabelecem que, para existir crime de lenocínio, 

este tem de envolver uma das seguintes situações (alternativas): (a) a exploração ser levada a 

cabo profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por 

outra pessoa de prostituição, cometendo o crime por (b) ser levada a cabo por meio de violência 

ou ameaça grave, através de ardil ou manobra fraudulenta, (c) ser levada a cabo através do 

abuso de autoridade resultante de uma relação familiar, de tutela ou curatela, ou de 

dependência hierárquica, económica ou de trabalho, (d) ter por base o aproveitamento, por parte 

do agente, da incapacidade psíquica ou de situação de especial vulnerabilidade da vítima.  

A lei portuguesa distingue também entre tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal. 

Isto é, o art. 183.º da Lei dos Estrangeiros nacional (Lei n.º 23/2007, de 4 de julho)67 diz que 

constitui crime de auxílio à imigração ilegal “[q]uem favorecer ou facilitar, por qualquer forma, a 

entrada ou o trânsito ilegais de cidadão estrangeiro em território nacional”.  Quem “favorecer ou 
                                                             

67 Lei disponível em: http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4751 [26.7.2014]. 
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facilitar, por qualquer forma, a entrada, a permanência ou o trânsito ilegais de cidadão 

estrangeiro em território nacional, com intenção lucrativa”. E se os factos forem praticados 

“mediante transporte ou manutenção do cidadão estrangeiro em condições desumanas ou 

degradantes ou pondo em perigo a sua vida ou causando-lhe ofensa grave à integridade física ou 

a morte”. 

 

4. Tráfico de Seres Humanos e as suas múltiplas finalidades  

A definição dada pela lei portuguesa prevê um conjunto amplo de finalidades associadas 

ao TSH, que seguem o exemplo dado pelo Protocolo de Palermo e pela CCETSH. Como já 

realçamos antes, tradicionalmente, a definição do crime de TSH apenas previa a finalidade de 

exploração sexual. A grande maioria dos estudos, que se debruçam com o TSH, continua a 

centrar-se nas três finalidades tradicionais de TSH (exploração laboral, sexual ou para fins de 

extração de órgãos). No entanto, como a análise da lei portuguesa demonstra, tem-se verificado 

uma evolução gradual no que concerne ao alargamento da definição de TSH, que resulta do 

reconhecimento das múltiplas finalidades que podem estar na base do TSH nos tempos atuais.  

 

TSH para fins de exploração laboral  

Os estudos disponíveis demonstram que as vítimas de exploração laboral nem sempre 

são traficadas como é tradicionalmente entendido (ou seja, através de uma rede de transporte, 

agentes internacionais, etc.). Tal como vimos antes, a distinção entre tráfico, contrabando e 

imigração irregular é, na prática, muitas vezes difícil de fazer. Pode acontecer que os imigrantes 

entrem no país de destino por outros meios (contrabandeados ou não) e acabem em condições 

de trabalho forçado ou escravidão laboral no país de destino68.  

O trabalho no país de destino é comummente irregular, degradante e perigoso69. Para 

determinar o que é “exploração laboral”, vale a pena atentar na definição de “trabalho forçado” 

dada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Convenção n.º 29, sobre o Trabalho 

                                                             
68

 Cfr. EC – European Comission, “Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings”, Direcção -Geral da Justiça, 
Liberdade e Segurança, Bruxelas, 2004, p.49. disponível em: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/report_22_dec_en 
_1.pdf [25.7.2014]. 

 
69

 Cfr. OIT – Organização Internacional do Trabalho, “Tráfico para trabalho forçado: como fiscalizar o recrutamento de trabalhadores 
migrantes”, Lisboa, 2006, p. 7. Disponível em: http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/trafico_manual.pdf [24.7.2014]. 
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Forçado, de 193070. O art. 2.º da Convenção define trabalho forçado como "todo trabalho ou 

serviço exigido a uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual o dito indivíduo não se 

tenha oferecido espontaneamente". Recentes relatórios da OIT têm tentado esclarecer o que se 

entende por sanções no contexto moderno e o que se entende por indivíduo que se oferece 

voluntariamente. Mais concretamente, o relatório da OIT de 2009 especifica que tais sanções 

incluem não somente danos físicos, mas também denúncias de ameaças às autoridades, 

sanções económicas e apreensão de documentos de identificação71. Já em 2005, a OIT tinha 

listado vários elementos elucidativos de perda de direitos ou privilégios que podem indiciar uma 

situação de trabalho forçado. Estes podem ser, a violência física ou sexual ou a ameaça de tal 

violência, a restrição da liberdade de movimento (como, por exemplo, através do evitamento do 

contato com a comunidade de acolhimento, a servidão por dívida, a inexistência de 

remuneração, a retenção de passaportes e documentos de identificação, a ameaça de denúncia 

da situação irregular da vítima às autoridades, entre outros). A maioria destas condutas 

constituem, por si só, tipos de crimes autónomos na ordem jurídica interna dos próprios 

Estados. 

Na determinação do conceito de trabalho forçado, a OIT reconhece que o trabalhador 

pode oferece-se inicialmente para o trabalho de forma voluntária72. Estarão incluídos neste 

elemento voluntário, em primeiro lugar, situações em que a vontade da vítima existe, mas 

decorre dos constrangimentos externos de que é objeto. Tais situações abarcarão, também, 

casos em que a vítima não dispõe, posteriormente, da possibilidade de abandonar o trabalho 

voluntariamente73, constituindo essas situações um tipo de exploração laboral. Beate Andrees 

analisa a exploração laboral dentro do contexto do TSH sobretudo quando se trata de migrantes. 

A exploração dos trabalhadores migrantes pode formar uma espécie de continuum, em que o 

                                                             
70

 Convenção da OIT sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório disponível em: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/etfps-conv-29.html [26.7.2014]. 

71
 Cfr. ILO – International Labour Office, The cost of coercion, Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work, International Labour Conference, 98th Session 2009, Report I(B), 2009, p. 5, disponível em: 
http://www.stopht.ca/files/cost_of_coercion_forced_labour.pdf [26.7.2014]. 

72
 Cfr. ILO – International Labour Office, “Human trafficking and forced labour exploitation - Guidance for legislation and law 

enforcement”, Special Action Programme to Combat Forced Labour, Geneva, 2005, pp. 20 e 21.      
73

 Cfr. ILO – International Labour Office, “Human trafficking and forced labour exploitation - Guidance for legislation and law 
enforcement”, op. cit., p. 23.   
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trabalho forçado representa a exploração mais grave, enquanto as formas mais subtis de 

coerção representam explorações menos graves74. 

O trabalho forçado e a exploração laboral em geral constituem uma grave violação dos 

direitos humanos, especialmente devido à restrição da liberdade, pelo que têm sido objeto de 

várias Convenções da OIT e outros instrumentos internacionais relacionados com o combate à 

escravidão, práticas análogas à escravidão e servidão, incluindo servidão por dívidas (debt 

bondage). Como observam também Sónia Pereira e João Vasconcelos, o quadro legal 

internacional e nacional em matéria de trabalho forçado tem vindo a ser ajustado às novas 

exigências contemporâneas do trabalho forçado enquanto consequência do TSH75. 

O trabalho forçado é um dos propósitos do TSH, tal como este vem definido no Protocolo 

Palermo. No entanto, o trabalho forçado não depende da ocorrência do TSH. Todo o processo de 

TSH já é por si só explorador, embora nem sempre evidente, especialmente nas fases iniciais do 

processo. Klara Skrivankova sublinha exatamente este aspeto, acrescentando que, caso a 

finalidade de submissão a trabalho forçado ainda não se tenha concretizado, não deixamos de 

estar perante um crime de TSH, pelo simples facto de o tráfico estar em curso. No entanto, uma 

vez atingida a finalidade, é precisamente aí que os três elementos constituintes de TSH – 

recrutamento, transporte e situação exploradora – entram em correlação. Resumindo, o trabalho 

forçado é por vezes um resultado do TSH, e a exploração laboral, por sua vez, consequência do 

trabalho forçado76. 

No CP português, o legislador usa as expressões “escravidão” e “exploração de 

trabalho” na definição de TSH (art. 160.º). Para Paulo Pinto de Albuquerque, a escravidão 

laboral consiste na cumulação de duas condições específicas. Por um lado, a vítima não possui 

qualquer poder de decisão no que concerne ao número de horas de trabalho. Por outro lado, a 

vítima não recebe qualquer retribuição pelos serviços prestados. Já no que toca à exploração 

                                                             
74

 Cfr. Beate ANDREES, “Forced Labour and Trafficking in Europe: How people are trapped in, live through and come out”, Working 
Paper, Special Action Programme to Combat Forced Labour,  Geneva, ILO, 2008, p. 39. Ver também, o relatório elaborado por cfr . Anniina 
JOKINEN, Natalia OLLUS & Kauko AROMAA, intitulado de “Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation in Finland, Poland and Estonia”, 
no. 68, European Institute for Crime Prevention and Control, Helsinki, 2011, p. 32.   

75
 Cfr. Sónia PEREIRA & João VASCONCELOS, “Combate ao Tráfico de Seres Humanos e Trabalho Forçado - Estudo de Casos e 

Respostas de Portugal”, Organização Internacional do Trabalho, OIT, Genebra, 2007, p.23.  
76

 Cfr. Klara SKRIVANKOVA, “Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploitation”, Joseph Rowntree 
Foundation, 2010, pp. 8 e 9.  
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laboral, o autor caracteriza tal prática como simplesmente a “instrumentalização do corpo e das 

faculdades intelectuais da vítima” para o seu serviço laboral, seja ela física ou psicológica77.  

 

TSH para fins de sujeição a escravidão ou servidão 

Outro conceito estreitamente ligado ao de exploração laboral e mendicidade forçada é o 

de tráfico de seres humanos para fins de sujeição a escravidão. Apesar de a escravatura ser 

considerada como estando legalmente extinta à escala mundial, continua a existir nos tempos 

atuais, mantendo as semelhanças com o esclavagismo conhecido ao longo da história, 

anteriormente abordada78. 

Muitas vezes verifica-se uma certa hesitação por parte dos instrumentos internacionais 

em utilizar a expressão “escravidão” na medida em que esta já deveria estar extinta. Opta-se, na 

maioria dos casos, pela designação TSH ou trabalho forçado, para se distanciar do significado 

histórico do termo escravatura, querendo caracterizar o TSH como um fenómeno exclusivamente 

dos tempos modernos. No entanto, não se pode utilizar tais termos como sendo sinónimos, tal 

como no caso do auxílio à imigração ilegal, na medida em que constituem crimes 

independentes. No entanto, a escravidão como exploração pode ser uma das finalidades do 

crime de TSH. 

The Global Slavery Index define a escravidão como posse e/ou controlo de uma pessoa, 

de forma a retirar notoriamente a pessoa da sua liberdade individual, com intenção de a 

explorar, através do seu uso, ganho, gestão, transferência ou alienação. Normalmente, este 

exercício será alcançado através de meios como a violência ou ameaças de violência, fraude 

e/ou coerção79. 

Também a escravidão pode ocorrer em contexto de TSH, mas também fora dele, e 

constitui um tipo de crime autónomo. De acordo com o Protocolo de Palermo, podemos 

considerar a escravidão como um crime que consiste sobretudo no “estado ou [n]a condição de 

um indivíduo sobre o qual se exercem todos ou parte dos poderes atribuídos ao direito de 

                                                             
77

 Cfr. Paulo Pinto de ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal – à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2008, p. 430. 

78
 Cfr. Dulce COUTO, “Tráfico de seres humanos: Perceções sociais, percursos de vitimação e de sobrevivência”, op. cit., p. 8.   

79
 “Slavery is the possession and control of a person in such a way as to significantly deprive that person of his or her individual 

liberty, with the intent of exploiting that person through their use, management, profit, transfer or disposal. Usually this exercise will be achieved 
through means such as violence or threats of violence, deception and/or coercion”, Cfr. The Global Slavery Index, op. cit., p. 11.   
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propriedade”. O Protocolo de Palermo estabelece ainda que "escravo" é a pessoa que se 

encontra em tal condição desumana80. 

O CP português tipifica a escravidão como crime autónomo, no art. 152.º. Nos termos 

deste preceito, ocorre um crime de escravidão quando alguém reduz uma pessoa à condição de 

escravo ou aliena, cede ou adquire uma pessoa com a intenção de a reduzir a tal condição 

desumana e degradante. Paulo Pinto Albuquerque esclarece que este tipo de ilícito não necessita 

necessariamente de implicar o cativeiro da vítima. No entanto, o facto de a vítima se poder 

encontrar em cativeiro é um indício forte da existência de um crime de escravidão. O autor 

sustenta ainda que, neste tipo, os bens jurídicos a proteger são sobretudo a integridade física, a 

liberdade pessoal (de ação e decisão), a autodeterminação sexual, a honra e a reserva da vida 

privada. Todos constituem graves ataques à dignidade da pessoa humana81, o que o leva a 

concluir estarmos perante um “concurso aparente” com o crime de TSH para fins de 

escravidão82. 

Análoga à escravidão é a servidão, como resulta Convenção suplementar relativa à 

abolição da Escravatura, de 195683. A servidão é a condição de qualquer vítima que seja 

obrigada tanto pela lei, pelo costume ou por acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente a 

outra pessoa e obrigada a fornecer a essa mesma pessoa, contra qualquer tipo de remuneração, 

determinados serviços sem poder mudar a sua condição servil (art. 1.º, n.º 2, da Convenção). 

Entre as formas possíveis de servidão, avulta a servidão por dívidas, que, nos termos do 

art. 1.º, n.º1, consiste no estado ou condição resultante do facto de um devedor se ter 

comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida não paga, os seus serviços pessoais ou os 

de alguém sobre o qual tenha domínio84. A servidão por dívidas é também conhecida como Debt 

                                                             
80

 Protocolo de emenda à Convenção sobre a Escravatura, de 25 de setembro de 1926. Aprovado pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas na sua resolução 794 (VIII), de 23 de Outubro de 1953. Protocolo disponível em: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_9/IIIPAG3_9_2.htm [18.5.2014]. De referir ainda que Portugal não tinha, até finais de Novembro de 2010, 
procedido à assinatura ou ratificação deste Protocolo. Neste sentido também, cfr. Daniela SCACCHETTI, “O Tráfico de Pessoas e o Protocolo de 
Palermo sob a Ótica de Direitos Humanos”, Revista Internacional de Direito e Cidadania, n.º 11, 2011, p.28. 

81
 Cfr. Paulo Pinto de ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal – à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, op. cit., p. 428. 
82

 Expressão usada por Paulo Pinto ALBUQUERQUE, op. cit., p. 429.   
83

 Convenção Suplementar relativa a Abolição da escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à 
Escravatura”, adotada em Genebra, em 7 de setembro de 1956. Disponível em: http://www.gddc.pt/siii/docs/dl42172.pdf [26.7.2014]. 

84
 A mesma convenção afirma que se verifica ainda situação de servidão quando uma pessoa é forçada “a condição de qualquer um 

que seja obrigado pela lei, pelo costume ou por um acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa outra 
pessoa, contra remuneração ou gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar sua condição” ou “toda instituição ou prá tica em 
virtude da qual [uma] mulher é, sem que tenha o direito de recusa prometida ou dada em casamento, mediante remuneração em dinheiro ou 
espécie entregue a seus pais, tutor, família ou a qualquer outra pessoa ou grupo de pessoas” (interpolação nossa). 
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Bondage. É basilar que estejamos perante uma exploração socioeconómica por parte do credor 

que assume o poder de decidir por si só e arbitrariamente sobre a natureza e a duração da 

exploração. Em qualquer dos casos, é violado o direito à liberdade e as vítimas são 

previsivelmente usadas, exploradas e controladas por outrem, que pretende adquirir lucro 

monetário, sexo e/ou domínio/controlo sobre as mesmas85. 

Na maioria dos casos de TSH, a servidão por dívidas está associada à escravidão e é 

caracterizada pela manutenção de uma pessoa na obrigação de pagar uma dívida por meio de 

serviços pessoais ou trabalho, por tempo indefinido. Muitas das dívidas pagas deste modo são 

dívidas que resultam do preço acordado com o contrabandista no país de origem do migrante. 

Ocorre frequentemente que, depois da partida, as vítimas são informadas de que o montante 

inicialmente acordado para viagens e colocação no mercado de trabalho já não é suficiente. As 

vítimas são informadas de que são responsáveis por pagar essas dívidas e que enquanto não o 

fizerem não poderão deixar o seu trabalho e obter a sua liberdade. Conforme já referido neste 

capítulo, no ponto «fase de destino», as dívidas raramente diminuem, tornando difícil ou 

impossível para as vítimas serem libertadas do trabalho escravo86. 

 

TSH para fins de sujeição a mendicidade forçada 

Uma das formas de trabalho forçado e consequentemente de exploração laboral pode 

ser precisamente o tráfico de seres humanos para fins de sujeição a mendicidade forçada, forma 

adicionada no novo art. 160.º do CP português. No CP, está prevista ainda, em disposição 

autónoma, o crime de utilização de menor para fins de mendicidade (art. 296.º). No que 

concerne este artigo, Paulo Pinto de Albuquerque afirma que os bens jurídicos a defender são a 

dignidade e o desenvolvimento responsável do menor e a dignidade de pessoa psiquicamente 

incapaz. Este autor afirma ainda que a mendicidade, “é o ato ou o conjunto de atos pelos quais 

uma pessoa solicita a outrem bens económicos com vista a apoiar o sustento do pedinte, 

fazendo apelo a sentimentos de caridade”. O autor nota que não são necessários períodos 

                                                             
85

 Cfr. The Global Slavery Index, op. cit,, p. 10.  
86

 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 
study“, London School of Hygiene& Tropical Medicine, 2003, p. 41, disponível em: http://www.lshtm.ac.uk/php/ghd/docs/traffickingfinal.pdf 
[19.9.2014].    
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mínimos de duração da atividade, sendo aqui apenas necessária a mera colocação/utilização do 

menor em posição de pedinte87.   

O texto preambular da Diretiva 2011/36/UE88 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 5 de Abril de 2011, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à 

proteção das suas vítimas, afirma que a mendicidade forçada deve ser entendida como uma 

forma de trabalho ou serviço forçado, tal como vêm definidos na Convenção n.º 29 da OIT, de 

1930, sobre o trabalho forçado ou obrigatório. No entanto, tal só é abrangido pelo âmbito da 

definição do TSH “quando estejam reunidos todos os elementos do trabalho ou serviços 

forçados” (§ 11). 

Em 2013, a Administração Interna, em conjunto com o OTSH e CIG, publicou um 

relatório sobre a mendicidade forçada e a sua relação com o TSH sob a forma de exploração 

laboral das vítimas, um estudo pioneiro em Portugal. O estudo indica que as vítimas de 

exploração por sujeição a mendicidade forçada são geralmente pessoas em situações de alta 

vulnerabilidade, estando inseridas em contextos de exclusão social, pobreza, discriminação, 

famílias disfuncionais, ou ainda, advindos de processos migratórios altamente desestruturados. 

As vítimas desta nova forma de TSH são sobretudo crianças, idosos, pessoas com necessidades 

especiais, grávidas ou mulheres acompanhadas por bebés89. 

Merece particular destaque o facto de o consentimento da vítima para a prática da 

mendicidade forçada ser considerado irrelevante, sobretudo quando se tratar de uma criança. Já 

em relação aos adultos, a mesma questão da validade do consentimento da vítima deverá ser 

analisada caso a caso. É ainda de notar que as crianças podem ser forçadas a mendigar tanto 

pelos pais ou outros familiares como pelas pessoas que as tenham à sua guarda ou por 

terceiros90. 

 

 

                                                             
87

 Cfr. Paulo Pinto de ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal – à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem, op. cit., pp. 745 e 746. 

88
Substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Parlamento e Conselho Europeu, passando a incluir novas formas de exploração. 

89
 Cfr. OTSH & MAI -Observatório do Tráfico de Seres Humanos e Ministério da Administração Interna, “Mendicidade Forçada - A 

Face Invisível do Tráfico de Seres Humanos para Exploração Laboral”, CIG, 2013, p.7. disponível em: 
http://www.otsh.mai.gov.pt/Noticias/Documents/brochura_mendicidade.pdf [26.7.2014]. 

90
 A exploração infantil para fins de mendicidade pode passar desde o tocar alguns instrumentos nas ruas ou transportes públicos 

até mesmo à venda de pequenos objetos. Cfr. OTSH & MAI -Observatório do Tráfico de Seres Humanos e Ministério da Administração Interna, 
“Mendicidade Forçada - A Face Invisível do Tráfico de Seres Humanos para Exploração Laboral”, op. cit., p.7. 
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TSH para fins de adoção ilegal  

Uma forma cada vez mais comum de TSH tem por finalidade a obtenção de crianças 

(sobretudo bebés) para fins de adoção ilegal. Nos últimos anos, têm sido relatados vários casos 

de abusos, sobretudo nos sistemas de adoção internacional. Trata-se de casos onde crianças 

são oferecidas para adoção por meios ilícitos, nomeadamente, através do rapto, da coação e da 

falsificação de certidões de nascimento91. 

As conexões da "adoção ilegal" com a "exploração de crianças”, como elementos 

constitutivos do TSH, são ainda recentes e pouco claras na investigação do TSH. Existem 

dúvidas, desde logo, sobre se a “adoção ilegal” implica tráfico e exploração e sobre a própria 

determinação da ilicitude da adoção, que dependerá de jurisdição para jurisdição. Como observa 

Iara de Witte, a adoção ilegal, em bom rigor, não existe, uma vez que se a adoção for 

formalizada num determinado país isso significa, em princípio, que é lícita na ordem jurídica 

desse país92. É, por isso, importante distinguir conceptualmente entre crianças vítimas de 

“tráfico para fins de adoção" e crianças “traficadas por via de adoção” para a sua subsequente 

exploração93. No TSH para fins de adoção [ilegal], não se trata naturalmente do tráfico de menor 

através do sistema de adoção, mas sim de tráfico de menor para o incluir futuramente “no 

processo adotivo”. 

David Smolin, por seu turno, observa que o procedimento legal para a adoção num 

determinado país pode estar enviesado, resultando no que este autor designa por legalized ilegal 

adoption ou child laundering94. O termo child laundering expressa a ideia de que, nas adoções 

internacionais, as crianças são frequentemente obtidas por meios ilícitos, como, por exemplo, 

uso da força, fraude, incentivos financeiros, falsificação de documentos para esconder as origens 

da criança e identificá-la como "órfã" elegível para o processo de adoção. Os sistemas jurídicos 

                                                             
91

 Cfr. Iara DE WITTE, “Illegal Adoption as Child Trafficking – The potential of the EU Anti Trafficking Directive in protecting children 
and their original family from abusive intercountry adoption”, Master Thesis in European Studies, University of Amsterdam, 2012, p.4. Cfr. Neste 
sentido, UNICEF and Terre des Hommes Foundation, “Adopting the Rights of the Child: A Study on Intercountry Adoption and its Influence on 
Child Protection in Nepal”, 2008, pp. 31-38, disponível em:  http://www.unicef.org/nepal/ADOPTING_the_Rights_of_the_ 
Child_UNICEF_Terre_des_hommes_Embargoed_29Aug08.pdf. [27.7.2014]. 

92 Cfr. Iara DE WITTE, “Illegal Adoption as Child Trafficking – The potential of the EU Anti Trafficking Directive in protecting children 
and their original family from abusive intercountry adoption”, op. cit., p. 24. 

93
 Cfr. Nigel CANTWELL, “Is intercountry adoption linked with trafficking for exploitation?”, Editorial, Internation Social 

Service,Monthly Review n° 11-12/2005, p. 2, disponível em: http://www.issssi.org/2009//files/editorial-monthly-
review/Editorials/2005/Edito%202005%2011%2012eng.pdf. [27.7.2014].  

94
 Cfr. David SMOLIN, “Abduction, Sale and Traffic in Children in the Context of Intercountry Adoption”, Permanent  Bureau, 2010, 

pp. 13 & 14. Cfr.  também Iara DE WITTE, “Illegal Adoption as Child Trafficking – The potential of the EU Anti Trafficking Directive in protecting 
children and their original family from abusive intercountry adoption”, op. cit., p. 30. 
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estaduais e os processos oficiais de adoção são, desse modo, usados para “branquear" estas 

adoções95. 

O CP português prevê a adoção entre as finalidades específicas do tráfico de menores, 

no art. 160.º, n.º 2. Paulo Albuquerque enquadra o TSH para fins de adoção no que ele 

denomina de tipo objetivo de alienação de menor de 18 anos e que consiste na alienação de 

menor “para fins de um negócio de cedência da posse de um menor a uma pessoa que não tem 

qualquer título legal ou judicial para essa posse”96. O autor sublinha que, nos termos do n.º 4 do 

art. 160.º, não é apenas punível a entrega do menor, como também a sua aceitação e 

solicitação97. A legislação portuguesa admite o cometimento do crime de tráfico de menor por 

qualquer meio, sobretudo se houver a intenção de obtenção de lucro ou uma intenção 

profissional98. A investigação deste crime deverá recair tanto sobre o acolhimento ilegal de 

menor como também no momento de entrega deste no sistema legal, com interesse para o 

traficante e para a pessoa ou entidade que aceita o menor fraudulentamente. Pode-se então 

afirmar que apenas se trata de um TSH para fins de adoção quando o procedimento legal estiver 

enviesado, implicando que este seja, no seu todo, um processo criminógeno. 

O artigo 160.º, n.º 2 (CP português), que tipifica o TSH de menores, elenca como outras 

finalidades possíveis a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, 

a extração de órgãos e a exploração de outras atividades criminosas. 

Muito comum é o tráfico de crianças para fins de trabalho forçado99. O art. 3.º da 

Convenção OIT n.º 182, de 1999, relativo às piores formas de trabalho infantil100, define a 

exploração infantil como “todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão”, que 

podem traduzir-se através da venda e transferência (tráfico) de crianças, da utilização destas 

para fins de servidão, servidão por dívida, trabalho forçado, aproveitamento de crianças em 

                                                             
95

 Cfr. David SMOLIN, “Child Laundering: How the Intercountry Adoption System Legitimizes and Incentivizes the Practices of Buying, 
Trafficking, Kidnapping, and Stealing Children”, Wayne Law Review, vol. 52, no. 1, in ExpressO Preprint Series, Paper 749, 2006, p. 115.   

96 Cfr. Paulo Pinto de ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal – à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem, op. cit., p. 432. 

97
 Reza o n.º 4 do art.160.º, “[Q]uem, mediante pagamento ou outra contrapartida, oferece, entregar, solicitar ou aceitar menor, ou 

obtiver  ou prestar consentimento na sua adoção, é punido com pena de prisão de um a cinco anos”. Ver, Cf. Paulo Pinto de ALBUQUERQUE, 
Comentário do Código Penal – à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, op. cit., pp. 30 à 32.    

98
 Cfr. Paulo Pinto de ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal – à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, op. cit., p. 432. 
99

 Segundo a Convenção da OIT, entende-se por “criança”, toda pessoa menor de 18 anos de idade.  
100

 87ª Reunião convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Secretaria Internacional do Trabalho em 1 de junho de 
1999 e adotada em 17 de junho de 1999. Portugal encontra-se entre os primeiros países que procederam à ratificação, em 15 de junho de 
2000.  
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conflitos armados, oferta e/ou procura de crianças para fins de prostituição, produção de 

pornografia ou atuações pornográficas, ou a oferta de criança para outras atividades ilícitas, 

particularmente para fins de tráfico de estupefacientes101. Segundo o relatório da OIT de 2013, 

as novas estimativas demonstram a existência de cerca de 168 milhões de crianças em todo o 

mundo numa situação de trabalho infantil102. Esse número representa cerca de 11% da 

totalidade da população infantil mundial103. As crianças sujeitas a trabalhos forçados executam, 

por norma, trabalhos perigosos e são diretamente expostas a situações de alto risco para a sua 

saúde, a sua segurança e o seu desenvolvimento104. 

 

TSH para fins de extração de órgãos, tecidos e células 

Outro tipo de TSH tradicional é o tráfico de seres humanos para fins de extração de 

órgãos. Os órgãos usualmente comercializados pelos traficantes são os rins, o fígado ou 

qualquer órgão que possa ser removido e (re)utilizado. Não existem, no entanto, dados 

estatísticos sobre este tipo de tráfico, apesar de ser convicção generalizada de que a dimensão 

do problema na Europa é relativamente modesta105.   

O transplante de órgãos e tecidos tornou-se, nas últimas décadas, graças ao progresso 

tecnológico na área da saúde, uma intervenção clínica segura que permite salvar inúmeras vidas 

e melhorar a qualidade de vida de milhares de pacientes em todo mundo, todos os anos106. O 

principal desafio continua a ser a escassa colheita de órgãos em cadáveres e doadores vivos, o 

                                                             
101

 Cfr. OIT – Organização Internacional do Trabalho, “Medir o progresso na Luta contra o Trabalho Infantil - Estimativas e 
tendências mundiais 2000-2012”, op. cit., p. 7.    

 
102

 O relatório demonstra ainda uma relação interessante entre os sexos das crianças no que toca ao TSH para fins de exploração 
laboral infantil, pois este relatório afirma que a grande maioria das crianças em situação de trabalho infantil é do sexo masculino. O relatório 
afirma existirem, atualmente, cerca de 99,8 milhões de meninos e 68,2 milhões de meninas em situação de trabalho infantil. Cfr. OIT – 
Organização Internacional do Trabalho, “Medir o progresso na Luta contra o Trabalho Infantil - Estimativas e tendências mundiais 2000-2012”, 
Bureau internacional do Trabalho, Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), Genebra, 2013, p. 5.  

103
 Cfr. OIT – Organização Internacional do Trabalho, “Medir o progresso na Luta contra o Trabalho Infantil - Estimativas e 

tendências mundiais 2000-2012”, op. cit,, 3, p. VII.    

 
104

 Nesse sentido se pronuncia a Recomendação n.º 190 da Organização Internacional do Trabalho, Relativa à Interdição das Piores 
Formas de Trabalho das Crianças e à Ação Imediata com vista à Sua Eliminação, de 1999.       

105 Nesse sentido, cfr., por exemplo, Silke MEYER, “Trafficking in Human Organs in Europe - A Myth or an Actual Threat?”, in 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Koninklijke Brill NV, vol. 14, n.º 2, 2006, p. 215.  

106
 Cfr. Maria MORELLI, “Organ Trafficking: Legislative Proposals to Protect Minors”, American University International Law Review, 

vol. 10, Issue 2, Article 12, 1995, p. 917, disponível em: http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 
1439&context=auilr&seiredir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.pt%2Fscholar%3Fq%3D%2Btrafficking%2Bin%2Borgans%2Bpsychological%
2B%26btnG%3D%26hl%3DptPT%26as_sdt%3D0%252C5#search=%22trafficking%20organs%20psychological%22 [28.7.2014]. 
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que impede muitos pacientes de receberem os benefícios de um transplante107. A diferença 

entre a oferta e a procura é muito significativa108 e a extensão das listas de espera cresce em 

todo o mundo, criando “oportunidades de mercado” para o tráfico de órgãos109. 

A compra e venda de órgãos, que é crime em muitos países, não constitui por si só TSH. 

O crime de TSH requer o recrutamento, o transporte ou alojamento de uma pessoa para que lhe 

sejam removidos órgãos através de meios coercitivos, incluindo o "abuso de uma posição de 

vulnerabilidade". O tráfico de órgãos ocorre frequentemente com o consentimento da vítima, que 

concorda com a remoção de um dos seus órgãos a troco de dinheiro. No TSH para fins de 

extração de órgãos, é muito comum que as vítimas desconheçam simplesmente a finalidade do 

tráfico. As pessoas mais vulneráveis a este crime são as crianças, os trabalhadores migrantes, 

as pessoas sem-abrigo e as pessoas analfabetas. A ONU afirma que o TSH para fins de extração 

de órgãos pode ocorrer com pessoas de qualquer idade, pelo que não existe uma idade 

específica mais propícia a registar possíveis vítimas deste tipo de TSH.   

Na doutrina, o TSH para fins de extração de órgãos é frequentemente designado apenas 

como tráfico de órgãos. Isto não é rigoroso, porque, no tráfico de órgãos, os elementos fulcrais 

para a consumação do crime são a comercialização e o transplante do órgão, não sendo 

relevante se o órgão é removido de pessoa viva ou de pessoa morta. O TSH para fins de extração 

de órgãos, por sua vez, tem como elementos essenciais o recrutamento, transporte e exploração 

da pessoa, sendo necessária a combinação dos três elementos (ação, meio e fim) para que o 

crime seja consumado. Portanto, para que o traficante seja responsabilizado pelo crime de TSH 

para fins de extração de órgãos, tem de provar-se que a vítima foi principalmente traficada com o 

objetivo de a sujeitar posteriormente à extração de um ou mais órgãos110.    

Em comentário ao Código Penal português, Paulo Albuquerque define a extração de 

órgãos (enquanto finalidade do TSH) como a “sujeição da vítima a uma intervenção médica de 

remoção de um órgão do seu corpo”. Segundo o autor, o facto de a remoção ser efetuada para 

                                                             
107

 Cfr. Maria MORELLI, “Organ Trafficking: Legislative Proposals to Protect Minors”, op. cit., p. 922.“The scarcity in transplant 
organs results from the combination of a decreasing donor pool and few voluntary, post-mortem donations”, Cfr. Maria MORELLI, “Organ 
Trafficking: Legislative Proposals to Protect Minors”, op. cit., p. 920.   

108
 Cfr. ONU - Organização das Nações Unidas & CdE – Conselho da Europa, “Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking 

in human beings for the purpose of the removal of organs”,Direcção -Geral para os Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos, 2009, p. 20, 
disponível em: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/news/organtrafficking_study.pdf [28.7.2014].     

109 Cfr. Silke MEYER, “Trafficking in Human Organs in Europe - A Myth or an Actual Threat?”, op. cit., p. 215. Cfr., ainda, OMS – 
Organização Mundial de Saúde, “Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation”, Preâmbulo, p.1, disponíve l em: 
http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22en.pdf [17.7.2014]. 

110
 Cfr. Silke MEYER, “Trafficking in Human Organs in Europe - A Myth or an Actual Threat?”, op. cit., pp. 215 e 216. 
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fins terapêuticos de outrem e o número de órgãos removidos são dados irrelevantes para a 

configuração do crime111. Quando associada ao TSH, a extração de órgãos constitui um crime 

mais grave do que o de ofensa à integridade física grave, previsto e punido pelo art. 144.º do 

CP112.  

 

TSH para fins de exploração sexual 

De todas as finalidades que o TSH pode prosseguir, a mais comentada é, sem dúvida, a 

exploração sexual. O TSH para fins de exploração sexual tem vindo a aumentar 

exponencialmente nas últimas décadas, envolvendo sobretudo mulheres e crianças113. 

A associação entre este tipo de TSH e o sexo feminino tem raízes históricas profundas. 

As primeiras referências feitas por instrumentos de Direito internacional ao tráfico de seres 

humanos para fins de exploração sexual surgiram no século XIX, em reação ao então crescente 

tráfico internacional de mulheres europeias para fins de prostituição forçada, designado por 

“escravidão branca” (white slavery)114. O discurso oficial tendia a refletir visões estereotipadas 

sobre as vítimas deste tráfico, oscilando entre a desculpabilização da mulher (vista como vítima 

inocente e participante involuntária na exploração sexual) e a culpabilização da mulher (vista 

como participante ativa e voluntária na indústria do sexo, ou seja, como prostituta). 

Apesar da designação “escravidão branca”, as mulheres traficadas para fins de 

exploração neste período não eram todas de pela clara, ainda que se registasse uma clara 

preferência pelas mulheres brancas que eram consideradas mais puras do que as mulheres 

negras nos mercados do sexo. As rotas do tráfico tinham como ponto de origem a Europa e a 

América do Norte e como pontos de destino os países da América Latina, África e/ou Médio 

Oriente115. Ora, as “escravas brancas” eram transportadas para países em vias de 
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 Cfr. Paulo Pinto de ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal – à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem, op. cit., p. 431.  

112
 Art. 144.º: “Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa de forma a: a) Privá-lo de importante órgão ou membro, ou a 

desfigurá-lo grave e permanentemente; b) Tirar-lhe ou afetar-lhe, de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, de 
procriação ou de fruição sexual, ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos ou a linguagem; c) Provocar-lhe doença particularmente 
dolorosa ou permanente, ou anomalia psíquica grave ou incurável; ou d) Provocar-lhe perigo para a vida; é punido com pena de prisão de dois a 
dez anos”.  

113
 Cfr. CEOP - Child Exploitation and Online Protection Centre, “Threat Assessment of Child Sexual Exploitation and Abuse”, 2013, 

disponível em: http://ceop.police.uk/Documents/ceopdocs/CEOP_TACSEA2013_240613%20FINAL.pdf [29.7.2014]. 
114 Cfr. Jennifer McMAHON-HOWARD & Tara TRIPP, “Legislation Efforts: The Foundation in the Fight Against Sex Trafficking”, 

Chapter 5, Ed. Mary de Chesnay, Sex Trafficking – a Clinical Guide for Nurses, op. cit., p. 73. 
115 Cfr. Jo DOEZEMA, “Loose Women or Lost Women? The re-emergence of the myth of white slavery in contemporary discourses of 

trafficking in women”, in International Studies Convention, Gender Issues, vol. 18, n.º 1, Washington DC, 1999, p. 24.  
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desenvolvimento. Ao contrário, a escravatura contemporânea, o TSH, caracteriza-se pela 

exploração de mulheres de estratos socioeconómicos mais baixos, ou seja, de países em vias de 

desenvolvimento, para países desenvolvidos.  

  

TSH para fins de exploração de outras atividades criminosas 

O TSH para fins de exploração de outras atividades criminosas inclui situações como a 

prática de pequenos furtos ou roubos, tráfico de droga ou atividades similares116.  

Como referimos, o legislador português optou por incluir na definição de TSH uma 

referência genérica para a finalidade de exploração de outras atividades criminosas, revelando a 

sua atenção ao caráter dinâmico do crime de TSH. O TSH para fins de exploração de outras 

atividades criminosas inclui situações como a prática de pequenos furtos ou roubos, tráfico de 

droga ou atividades similares. Por norma, este tipo de TSH envolve crianças, que são fáceis de 

recrutar para a prática de crimes, atraídas por promessas de presentes, dinheiro e um estilo de 

vida “emocionante”. É também frequente o envolvimento de crianças no tráfico de 

estupefacientes. Em algumas partes do mundo, existem estritas interligações entre o tráfico de 

crianças e o tráfico de drogas. Além dos perigos para a saúde física e psicológica resultantes da 

dependência das drogas, estas crianças também são altamente vulneráveis à violência física 

tanto pelos clientes como por parte dos seus exploradores. Segundo a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), na maioria dos casos em que uma criança esteja envolvida no tráfico de 

drogas, esta é apreendida pelas autoridades, muitas vezes tratada como mera criminosa e não 

como vítima de TSH e consequentemente de exploração infantil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
116

 Cfr., neste sentido, a Resolução do Conselho de Ministros do XIX Governo Constitucional, p. 7, disponível em: 
http://www.portugal.gov.pt/media/1250626/III%20PNPCTSH%20%20Consulta%20publica.pdf [25.7.2014].   



36 
 

CAPÍTULO II 
 

O COMBATE AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS E A PROTECÇÃO DAS SUAS 
VÍTIMAS NO PLANO INTERNACIONAL 
 
1. Tráfico de Seres Humanos: a necessidade de uma abordagem centrada nos 
direitos humanos 

 

A luta da comunidade internacional contra o tráfico de pessoas remonta ao século XIX, 

quando foram adotados os primeiros instrumentos internacionais sobre o tráfico de escravos. 

Em 1814, Inglaterra e França celebraram o Tratado de Paris, que, como observa Francisco 

Ferreira de Almeida, constitui o primeiro documento internacional onde se revela uma 

preocupação com a escravatura, sobretudo com o tráfico de negros como meros objetos 

comerciáveis. Ainda segundo o mesmo autor, o crime de TSH propriamente dito apareceu na 

agenda política internacional em 1815, no Congresso de Viena, em que foi assumido o 

compromisso internacional de pôr termo ao trabalho forçado e erradicar o tráfico de escravos, 

tendo a declaração final do Congresso condenado tais práticas como repugnantes à luz dos 

valores da comunidade internacional civilizada117. Vale a pena referir ainda o Acordo 

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

um acordo cujos termos eram altamente problemáticos, uma vez que refletia uma visão 

centrada no continente europeu e definia o tráfico simplesmente como uma deslocação de 

mulheres com propósito imoral, para fins de prostituição.  

Atualmente, na comunidade internacional, não existem quaisquer dúvidas de que o TSH 

constitui uma gravíssima violação dos padrões internacionais de direitos humanos cunhados sob 

a égide da Organização das Nações Unidas e de organizações internacionais de âmbito regional, 

como o Conselho da Europa. A dignidade da pessoa humana, matriz axiológica do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, é absolutamente incompatível com o tratamento de 

qualquer pessoa como uma mercadoria. É também evidente que o TSH envolve a violação de 

outros preceitos fundamentais do Direito Internacional dos Direitos Humanos, como são a 

proibição da discriminação com base na raça e no sexo, a proibição da sujeição a trabalhos 

forçados, a proibição da servidão por dívidas, a proibição dos casamentos forçados e a proibição 

da exploração sexual de crianças e mulheres, etc.. O Direito Internacional dos Direitos Humanos 

                                                             
117

 Cfr. Francisco FERREIRA DE ALMEIDA, Os Crimes Contra a Humanidade no Actual Direito Internacional Penal, op. cit., p. 403. 
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rejeita, absolutamente, as práticas e os resultados que são parte integrante do processo do 

fenómeno de TSH118. 

As recomendações feitas pelas organizações internacionais, nas últimas décadas, têm 

sido todas no sentido da criminalização do TSH e do feroz combate às práticas que lhe são 

associadas. O carácter multifacetado e dinâmico do TSH impõe, no entanto, que as medidas de 

combate ao fenómeno vão para além das habituais medidas no âmbito do Direito Penal119. Um 

aspeto que tem vindo a merecer uma crescente atenção é a proteção à vítima de TSH. Parece 

ser hoje consensual que os direitos humanos das vítimas traficadas estejam no centro de todas 

as atenções para prevenir e combater o TSH e para proteger e prestar assistência adequada às 

vítimas. As medidas de combate ao TSH não devem prejudicar os direitos humanos e a 

dignidade humana, em particular os direitos das pessoas traficadas, sejam elas migrantes, 

refugiadas, requerentes de asilo120 ou mesmo crianças.   

Apesar de o TSH ser um crime com uma clara dimensão internacional, o combate ao 

TSH continua a caber em primeira linha aos Estados, enquanto garantes dos direito humanos 

nos respetivos territórios. Os Estados têm a responsabilidade de prevenir o TSH, investigar e 

processar criminalmente os traficantes, mas também (ou sobretudo) a de assistir e proteger as 

vítimas. As organizações internacionais de âmbito global e regional têm vindo, de qualquer 

modo, a trabalhar no sentido de incentivar o combate ao TSH e ao contrabando de pessoas e de 

dar aos Estados apoio no estabelecimento de políticas públicas destinadas a sensibilizar a 

sociedade para a natureza e importância desses crimes, tanto a nível internacional como no 

plano interno dos Estados.  

Neste segundo capítulo, iremos analisar os instrumentos jurídicos adotados no quadro 

da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, brevemente da CPLP, do Conselho da 

Europa e da União Europeia para combater o TSH, tendo especialmente em atenção os 

                                                             
118 Cfr. Anne GALLAGHER, “Using International Human Rights Law to Better Protect victims of Trafficking: The Prohibition of Slavery, 

Servitude, Forced Labour and Debt Bondage”, in L.N. Sadat, M.P. Scarf, The Theory and Practice of International Criminal Law: Essays in Honour 
of M. CherifBassiouni, (Leiden: Martinus Nijhoff, 2008, pp. 397-430), p. 2, disponível em: http://traffickingroundtable.org/wp-
content/uploads/2012/07/Using-International-Human-Right-Law-to-Better-Protect-Victims-of-Human-Trafficking.pdf [8.8.2014]. 

119
 Cfr. Petra FOLLMAR-OTTO & Heike RABE, “Menschenhandel in Deutschland - Die Menschenrechte der Betroffenen stärken“, 

Deutsches Institut für Menschenrechte, 2009, p. 30. Disponível em: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/studie 
_menschenhandel_in_deutschland_01.pdf [31.7.2014].    

120 Cfr. UNOHCHR - United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Recommended Principles and Guidelines on 
Human Rights and Human Trafficking, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council 
(E/2002/68/Add.1), United Nations Economic and Social Council, New York, 2002, p. 1.  
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mecanismos previstos nestes instrumentos jurídicos para proteger e prestar apoio às vítimas 

deste crime.  

 

2. Instrumentos de combate ao TSH adotados no âmbito das Nações Unidas  

 

A criação da ONU no pós segunda guerra mundial e a ação que esta logo assumiu na 

defesa dos direitos humanos contribuíram decisivamente para a internacionalização dos direitos 

humanos, que começou no período entre as duas guerras, com a Sociedade das Nações121. O 

primeiro passo, de caráter sobretudo simbólico mas com repercussões inegáveis para o Direito 

internacional dos direitos humanos, foi a adoção, pela Assembleia Geral da ONU, em 10 de 

dezembro de 1948, da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH)122. Elaborada pela 

Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, a DUDH constitui um marco importante na 

defesa universal dos direitos humanos e dos princípios gerais do Direito Internacional, no sentido 

em que é direcionada para todos os povos e todos os Estados, constituindo uma espécie de 

“património da Humanidade” da consciência jus-universalista humanitária123. Apesar de ter sido 

adotada como uma mera declaração, sem força jurídica vinculativa, muitos dos seus preceitos 

são hoje considerados princípios de jus cogens e, por isso, vinculativos para todos os Estados124. 

A DUDH afirma o respeito pela dignidade da pessoa humana (preâmbulo e art. 1.º) e a 

indivisibilidade dos direitos humanos, ou seja, a necessidade de proteger simultaneamente os 

direitos civis e políticos e os direitos económicos, sociais e culturais. Diretamente relevantes para 

o nosso tema, importa referir os arts. 3.º (“[t]odo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal”), 4.º (“[n]inguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o 

                                                             
121 Cfr. Flávia PIOVESAN, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, 12ª ed. Revista e atualizada, São Paulo, Saraiva 

Editora, 2011, pp. 175 e 176.  
122 Adotada e proclamada pela Assembleia Geral na sua Resolução 217A (III) de 10 de Dezembro de 1948. Publicada no Diário da 

República, I Série A, n.º 57/78, de 9 de Março de 1978, mediante aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A DUDH foi aprovada com 48 
votos a favor, nenhum contra e 8 abstenções. Abstiveram-se a Arábia Saudita, Bielorrússia, Checoslováquia, Jugoslávia, Polónia, Ucrânia, África 
do Sul e a União Soviética. O texto da Declaração pode ser consultado em: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-
dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html. A DUDH constitui um documento extremamente influente, sendo referida em inúmeros instrumentos 
internacionais de direitos humanos, de âmbito universal e regional, como a Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos Humanos e das 
Liberdades Fundamentais, de 1950, e a Carta Social Europeia, de 1961, ambas do Conselho da Europa; a Carta da Organização dos Estados 
Americanos e a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, de 1969; a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981; e a 
Carta Árabe dos Direitos Fundamentais, de 1994. 

123
 Cfr. Irineu Cabral BARRETO, A Convenção Europeia dos Direitos do Homem – Anotada, 4ª Edição revista e atualizada, Coimbra, 

Coimbra Editora, 2010, p. 22.  
124 “Três anos após o advento da Carts das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, veio a definir 

com precisão o elenco dos ‘direitos humanos e liberdades fundamentais’ a que faziam menção […] da Carta. É como se a Declaração, ao fixar 
um código comum e universal dos direitos humanos, viesse a concretizar a obrigação legal relativa à promoção desses direitos – obrigação esta 
constante da Carta das Nações Unidas. Cr. Flávia PIOVESAN, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, op. cit., pp. 190 e 191. 
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tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas”) e 5.º (“[n]inguém será submetido 

a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”).   

O facto de a DUDH não ter caráter jurídico vinculativo levou a ONU a constituir um grupo 

de trabalho para elaborar o texto de um tratado internacional de direitos humanos que viesse 

desenvolver os princípios enunciados na Declaração e dar-lhes então uma força vinculativa. 

Inicialmente, o plano era o de preparar apenas um tratado, mas, com o início da guerra fria, a 

divisão ideológica entre o bloco ocidental (favorável aos direitos civis e políticos) e o bloco 

soviético (favorável aos direitos económicos, sociais e culturais) acabou por determinar a 

elaboração de dois tratados autónomos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP) e o Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC), ambos 

de 1966125. O PIDCP contém várias disposições relevantes para o tema que nos ocupa: art. 7.º 

(ninguém será submetido a tortura ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes); art. 8.º 

(ninguém será submetido à escravidão; a escravidão e o tráfico de escravos, sob todas as suas 

formas, são interditos; ninguém será mantido em servidão; ninguém será constrangido a realizar 

trabalho forçado); art. 11.º (ninguém pode ser aprisionado pela única razão de que não está em 

situação de executar uma obrigação contratual). 

As obrigações jurídicas impostas aos Estados pelo PIDCP não se restringem à obrigação 

de não violar os direitos humanos reconhecidos no seu articulado, assumindo uma natureza 

mais abrangente. Os Estados estão também obrigados a impedir que terceiros violem os direitos 

humanos, o que inclui, nomeadamente, a adoção de medidas destinadas a impedir o tráfico e a 

exploração de seres humanos. Este dever de proteção está consagrado no art. 2.º do PIDCP, nos 

termos do qual cada Estado Parte se compromete a respeitar e a garantir os direitos 

reconhecidos pelo Pacto a todas as pessoas que se encontrem no seu território e estejam 

sujeitos à sua jurisdição, independentemente da raça, de cor, de sexo, de língua, de religião ou 

de opinião política. Depois, cada Estado Parte tem a obrigação de prevenção, ou seja, o Pacto 

obriga o Estado a adotar as medidas (de ordem legislativa ou outra) necessárias a prevenir as 

violações de direitos humanos e a reprimir as violações quando estas ocorram. 

                                                             
125 Adotados e abertos à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 2200ª (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 

de Dezembro de 1966. Entrada em vigor na ordem internacional: 23 de Março de 1976; em Portugal: assinatura: 7 de Outubro de 1976. Sobre 
o tema, cfr., entre outros, Flavia PIOVESAN, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, op. cit,; Andreia Sofia Pinto OLIVEIRA, O 
Direitos de Asilo na Constituição Portuguesa – Âmbito de Proteção de um Direitos fundamental, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, pp. 63-64; 
Jorge MIRANDA, Curso de Direito Internacional Público, 4.ª Edição, Principia, 2011, p. 279.  
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Depois do Pacto, vários outros instrumentos internacionais de direitos humanos foram 

adotados sob a égide das Nações Unidas, para reforçar o combate a práticas especialmente 

lesivas da dignidade humana e a proteção de algumas categorias de pessoas particularmente 

vulneráveis. Os exemplos mais relevantes para o nosso estudo são a Convenção contra a Tortura 

e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, e a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, de 1989. 

  Na Convenção contra a tortura, destacamos o seu art. 3.º, n.º 1, que reza que 

“[n]enhum Estado parte expulsará, entregará ou extraditará uma pessoa para um outro Estado 

quando existam motivos sérios para crer que possa ser submetida a tortura”. No que toca a 

proteção à vítima, os Estados partes deverão garantir a proteção a todas as pessoas que 

aleguem ter sido submetidas a tortura, maus tratos ou intimidações bem como proteção 

adequada às testemunhas (art. 13.º). A Convenção recomenda ainda, que os Estados partes 

providenciem uma indemnização adequada, pelos meios necessários, que garanta a completa 

recuperação da vítima. Acrescenta ainda que “[e]m caso de morte da vítima como consequência 

de um acto de tortura, a indemnização reverterá a favor dos seus herdeiros” (art. 14.º, n.º 1). 

Por sua vez, a Convenção sobre os Direitos da Criança obriga os Estados partes a tomar 

todas as medidas adequadas (a nível nacional, bilateral e multilateral) para impedir o rapto, a 

venda ou o tráfico de crianças para qualquer fim ou em qualquer forma (art. 35.º) e a proteger 

as crianças de todas as formas de exploração económica, exploração sexual e abuso sexual, 

incluindo a prostituição e espetáculos pornográficos (arts. 33.º e 34.º). Os Estados estão 

também obrigados a tomar as medidas adequadas para combater a deslocação e a retenção 

ilícitas de crianças no estrangeiro, levadas a cabo por um dos pais ou por terceiros (art. 11.º). A 

Convenção exige ainda que os Estados tomem todas as medidas apropriadas para promover a 

recuperação física, psicológica e social na integração de uma criança vítima de qualquer forma 

de exploração, num ambiente que favoreça a saúde, o respeito próprio e a dignidade da criança 

(art. 39.º). 

A par dos seus diversos pactos e convenções universalistas, a ONU tem vindo a produzir 

vários instrumentos de caráter exclusivo de combate e prevenção da escravatura, do TSH, da 

prostituição forçada e de todas as formas de discriminação contra as pessoas, sobretudo de 
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mulheres126 e crianças. Segundo Anne Gallagher, o TSH já era um objeto do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos muito antes de ele se tornar um problema maior de migração ou de crime 

organizado [transnacional]127. Pois, no que concerne à produção de documentação 

especificamente referente à escravatura, ao tráfico [de escravos] e à prostituição [forçada], 

destacam-se, entre os proémios, o já referido Acordo Internacional para a Repressão do Tráfico 

de Escravos Brancos, assinado em Paris, em 1904. No entanto, este documento não se mostrou 

eficaz, pois, possuía uma visão centrada no continente europeu definindo o TSH como sendo 

este uma deslocação de mulheres com propósito imoral, como por exemplo para fins de 

prostituição. 

Semelhantes aos instrumentos internacionais de proteção aos refugiados, os primeiros 

acordos internacionais sobre o TSH são de origem europeia. Esse acordo, o primeiro acordo 

internacional importante a reconhecer o TSH como um crime internacional, foi solicitado por 

preocupações em relação à venda de mulheres europeias para fins de prostituição. Este 

documento teve seguimento com a Convenção Internacional para a Supressão do Tráfico de 

Escravos Brancos, de 1910, que visava sobretudo criminalizar os bordéis, no sentido de proibir a 

prostituição e punir os aliciadores. Apesar de se reconhecer a atividade escrava, esta ainda era 

vista como um tabu social e político, sobretudo devido ao preconceito relativamente à 

prostituição. 

As primeiras convenções internacionais focaram as proibições referentes apenas a 

aquisição ou processo do tráfico físico de outrem e ficaram em silêncio no que diz respeito à 

prostituição forçada dela resultante. Questões como a prostituição forçada foram aparentemente 

consideradas como pertencentes à exclusiva jurisdição doméstica interna dos Estados. Na 

sequência destes instrumentos, foram assinados em Genebra, em 1921, a Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico Mulheres e Crianças128e, em 1933, a Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Adultas e em 1947, o Protocolo adicional 

à Convenção para a Supressão do Tráfico de Mulheres e Crianças e à Convenção para 

                                                             
126 A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres obriga os Estados Partes a tomar 

todas as medidas legislativas e outras necessárias para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição das 
mulheres (art. 6.º). 

127
 Cfr. Anne GALLAGHER, “Using International Human Rights Law to Better Protect victims of Trafficking: The Prohibition of Slavery, 

Servitude, Forced Labour and Debt Bondage”, op. cit., p. 2, disponível em: http://traffickingroundtable.org/wp-content/uploads/2012/07/Using-
International-Human-Right-Law-to-Better-Protect-Victims-of-Human-Trafficking.pdf [8.8.2014].  

128
 Adotada em Genebra, a 30 de Setembro de 1921 e com entrada em vigor na ordem jurídica internacional: 15 de Junho de 

1922. Disponível em: http://direitoshumanos.gddc.pt/3_9/IIIPAG3_9_8.htm [9.8.2014].  
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Supressão do Tráfico de Mulheres Adultas. Ora diz-nos o art. 1.º da Convenção Internacional 

para a Repressão do Tráfico de Mulheres Adultas, que “[q]uem quer que, para satisfazer às 

paixões de outrem, tenha aliciado, atraído ou descaminhado, ainda que com seu consentimento, 

uma mulher ou solteira maior, com fins de libertinagem em outro país, deve ser punido, mesmo 

quando os vários atos, que são os elementos constitutivos da infração, forem praticados em 

países diferentes”.  

Por sua vez, a Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da 

Prostituição de Outrem, adotada em 1950129, considera, no seu preâmbulo, “a prostituição e o 

mal que a acompanha, a saber, o tráfico de pessoas com vista à prostituição, são incompatíveis 

com a dignidade e valor da pessoa humana”. Obriga o art. 1.º, que os Estados partes punem 

toda pessoa que explorar a prostituição de outrem, ou através do aliciamento, induzir ou 

descaminhar outrem para fins de prostituição. Destaca-se nesta Convenção a obrigação dos 

Estados em atuar na prevenção, reeducação e readaptação social, bem como em facilitar a 

repatriação no caso de tráfico internacional. Sedo esta Convenção os Estados devem abolir 

qualquer regulamentação ou vigilância das pessoas que exercem a prostituição. 

A preocupação de eliminar e combater o tráfico de seres humanos foi modelada em 

outros novos instrumentos jurídicos, o que terminou na adoção, a nosso ver, de um dos 

instrumentos mais importantes e influentes nesta matéria. Em 2000, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas produziu a Convenção das Nações Unidas Contra a Criminalidade Organizada 

Transnacional (Convenção de Palermo)130. Esta Convenção tem como objetivo segundo dispõe o 

seu art. 1.º, o de promover a cooperação para prevenir e combater de forma mais eficaz a 

criminalidade organizada transnacional. Ao mesmo tempo da Convenção de Palermo, foi 

conjuntamente aprovado o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas Contra a 

Criminalidade Organizada Transnacional Relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do 

Tráfico de Pessoas, em Especial de Mulheres e Crianças131, designado comummente por 

Protocolo de Palermo132. De acordo com o art. 6.º, n.º 3 do deste Protocolo, “[c]ada Estado 

                                                             
129 Entrada em vigor na ordem jurídica internacional em 25 de julho de 1951.  
130

 Adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de Novembro de 2000. Entrou em vigor a 29 de Setembro de 2003.  
131

 Tal como a Convenção anterior, também esta foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 15 de Novembro de 2000. 
Entrou em vigor a 29 de Setembro de 2003. Em 2008, 122 países já tinham ratificado o Protocolo de Palermo segundo a Virginia  Journal of 
International Law, vol. 49, 1st Ed., p. 2.    

132
 “[U]m Estado ou uma organização regional de integração económica só pode ser parte no Protocolo se se tiver também 

constituído parte na Convenção. Pode, contudo, tornar-se parte na Convenção sem o fazer também neste ou em qualquer dos outros dois 
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Parte deverá considerar a possibilidade de aplicar medidas que permitam a recuperação física, 

psicológica e social das vítimas de tráfico de pessoas, nomeadamente, se for caso disso, em 

cooperação com organizações não-governamentais, outras organizações competentes e outros 

sectores da sociedade civil”. Entre as medidas de proteção e apoio recomendadas estão: o 

fornecimento de alojamento adequado; aconselhamento e informação, numa língua que as 

vítimas compreendam; a assistência médica, psicológica e material bem como apoio na busca 

de oportunidades de emprego e/ou educação.  

Em 2003, foi ainda adotado o Protocolo Facultativo à Convenção Sobre os Direitos da 

Criança Relativa à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil133. Este Protocolo 

chama particular atenção para o crescente tráfico internacional de crianças para fins de 

prostituição e pornografia infantil, bem como para a prática do turismo sexual. Esta atenção por 

parte do Protocolo prende-se com a especial vulnerabilidade das crianças, na medida em que 

promove diretamente a venda de crianças e a prostituição e pornografia infantil. 

De referir ainda que o Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos tem desenvolvido várias iniciativas no sentido de integrar os direitos humanos em 

iniciativas de combate ao TSH. Para além disso, várias outras agências da ONU, como o 

Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e a UNESCO, mantêm bases de 

dados sobre as estatísticas do TSH, cobrindo em particular a Europa de leste e a Ásia central 

(Banguecoque).   

No que concerne às responsabilidades dos Estados em promover e assegurar os direitos 

humanos das vítimas de TSH, o Gabinete do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da 

ONU elaborou, em 2002, os Princípios e Diretrizes Recomendados em matéria de Direitos 

Humanos e de Tráfico de Seres Humanos, com o objetivo de promover e facilitar a integração 

das vítimas de TSH sob uma perspetiva dos Direitos Humanos nas políticas nacionais, regionais 

                                                                                                                                                                                   
protocolos adicionais. Daí decorre que, como consta das respectivas ‘disposições gerais’, o Protocolo completa a Convenção e é interpretado 
conjuntamente com ela e que as disposições da Convenção se lhe aplicam ‘mutatis mutandis’, salvo disposição em contrário”, cfr. Euclides 
Dâmaso SIMÕES, “Tráfico de Seres Humanos: Prevenção e Repressão à Luz do Protocolo Adicional à Convenção de Palermo”, Julgar online, 
2009, p. 4. Disponível em: http://julgar.pt/wpcontent/uploads/2014/07/Tr%C3%A1ficodesereshumanos.pdf. Protocolo de Palermo disponível 
em: www.santac.org/eng/content/.../584/.../Protocolo%20de%20Palermo.pdf.  

133
 Aprovado para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 16/2003, de 5 de Março, publicada no Diário da 

República, I Série-A, n.º 54. Ratificação pelo Decreto presidencial n.º 14/2003, de 5 de Março. Entrada em vigor na ordem jurídica interna 
portuguesa a 16 de Junho de 2003. No que toca aos instrumentos de proteção da mulher, a Declaração Sobre a Eliminação da Discriminação 
Contra as Mulheres, produzida em 1967 bem como em 1979 na adoção da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres constituem bases auxiliares fundamentais na proteção dos mais vulneráveis. Por sua vez, em 1993, foi ainda 
adotada a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Todas constituem, de uma forma ou de outra, bases fundamentais na 
luta contra o TSH. 
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e internacionais de combate ao TSH134. Ora diz-nos o princípio 2.º, que todos os Estados, 

independentemente do seu lugar (de origem, trânsito ou de destino) no processo do TSH, têm a 

responsabilidade, sob a ordem jurídica internacional, de agir com a devida diligência na 

prevenção do TSH, de investigar e processar todos os suspeitos envolvidos no TSH e de prestar 

toda a assistência e proteção às vítimas do TSH e que, segundo o princípio 3.º, as medidas 

antitráfico não podem, em caso algum, afetar pela negativa os direitos humanos e a dignidade 

da pessoa humana, particularmente os direitos das pessoas traficadas, dos migrantes, dos 

refugiados, das pessoas deslocadas e/ou requerentes de asilo135.  

O documento da ONU, de 2005, intitulado de “Princípios e Diretrizes sobre o Direito a 

Recurso e Reparação para vítimas de violações graves do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e violações graves ao Direito Internacional Humanitário”, afirma no seu parágrafo n.º 

10, acerca do tratamento das vítimas, que as vítimas devem ser tratadas com humanidade e 

respeito pela sua dignidade e seus direitos humanos136. Neste sentido, devem ser tomadas 

medidas adequadas para garantir a segurança, bem-estar físico, psicológico e privacidade das 

vítimas, incluindo o das suas famílias. O Estado deve ainda garantir que os seus preceitos 

internos, prevejam que as vítimas de violência beneficiem de toda a atenção e todos os cuidados 

especiais para evitar a sua revitimação no decurso dos procedimentos legais e administrativos 

projetados para lhes fornecer a devida justiça e reparação social e monetária, bem como 

oportunidades de recuperação física e psicológica correspondente à sua situação de especial 

vulnerabilidade137. 

 

                                                             
134 “The Principles and Guidelines serve as a framework and reference point for the work of OHCHR on this issue. I encourage 

States and intergovernmental organizations to make use of the Principles and Guidelines in their own efforts to prevent trafficking and to protect 

the rights of trafficked persons”. Cfr. Mary ROBINSON, “Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking”, nota 
introdutória, disponível em: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf [11.9.2014].Este texto foi apresentado ao Conselho 
Económico e Social, em conjunto com o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (E/2002/68/Add.1).   

135
 “2. States have a responsibility under international law to act with due diligence to prevent trafficking, to investigate and 

prosecute traffickers and to assist and protect trafficked persons. 3. Anti-trafficking measures shall not adversely affect the human rights and 
dignity of persons, in particular the rights of those who have been trafficked, and of migrants, internally displaced persons, refugees and asylum-
seekers”. 

136
 “As vítimas devem ser tratadas com humanidade e respeito pela sua dignidade e pelos seus direitos humanos, devendo ser 

adoptadas medidas adequadas a fim de garantir a sua segurança, o seu bem-estar físico e psicológico e a sua privacidade, bem como a das suas 
famílias. O Estado deve assegurar que a sua legislação interna, na medida do possível, garante que uma vítima de violência ou trauma recebe 
uma atenção e cuidado especiais a fim de evitar que ocorram novos traumatismos no âmbito dos processos judiciais e administrativos 
destinados a fazer justiça e garantir a reparação". Informação disponível em: http://direitoshumanos.gddc.pt/3_6/IIIPAG3_6_29.htm 
[10.9.2014]. 

137
 Princípios e Diretrizes sobre o Direito a Recurso e Reparação das vítimas de violações graves do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e Violações Graves ao Direito Internacional Humanitário. Adotada e proclamada pela resolução da Assembleia Geral 60/147 de 16 de 
dezembro de 2005. 
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O Protocolo de Palermo e a escassa atenção dada à proteção da vítima   

 

O Protocolo de Palermo não foi desenvolvido no contexto da proteção dos direitos 

humanos das vítimas, mas sim para a luta contra o crime. Esta é uma observação importante, 

pois, a sua negociação e implementação foi feita através do Departamento das Nações Unidas 

para as Drogas e o Crime (UNODC), fundada em 1997, em Viena, como parte do Secretariado 

das Nações Unidas. Atualmente, o Protocolo de Palermo foi ratificado por uma grande maioria 

dos Estados, incluindo a União Europeia e os seus Estados Membros138. O desenvolvimento do 

Protocolo e sua conceituação TSH foi influenciado por uma grande variedade de tratados e 

acordos internacionais.  

O Protocolo de Palermo foi introduzido, primeiramente, como um núncio para impor aos 

Estados a obrigatoriedade de investigar e julgar casos de TSH, e, portanto, inclui alguns 

requisitos para o apoio e proteção das vítimas durante as investigações139. O Protocolo de 

Palermo recomenda os governos a fornecer assistência médica, psicológica e material para as 

pessoas traficadas, mas não garante, por exemplo, o direito das pessoas traficadas aos cuidados 

de saúde no Estado em que residem. Isto é, no que toca concretamente à proteção das vítimas, 

o Protocolo de Palermo incentiva, mas não exige aos Estados responder às necessidades de 

saúde das vítimas do TSH. 

De outro modo, relativamente à assistência e proteção das vítimas de TSH, o art. 6.º, n.º 

3, do Protocolo de Palermo140 apela à adoção dos Estados signatários para uma abordagem 

abrangente, que proteja a vítima e que lhe reconheça todos os seus direitos. As vítimas devem 

ser ajudadas na procura de condições dignas que garantam a satisfação das suas necessidades 

básicas, pois, estas vítimas, na maioria das situações, necessitem de proteção, confidencialidade 

e de um espaço totalmente seguro, como por exemplo num centro de acolhimento existente, no 

                                                             
138

 Cfr. Petra FOLLMAR-OTTO & Heike RABE, “Menschenhandel in Deutschland - Die Menschenrechte der Betroffenen stärken“, op. 
cit.,  p. 36. 

139
 “Significa isso, desde logo, que disposições tão significativas da Convenção como as relativas ao confisco e à apreensão, à 

extradição, ao auxílio judiciário, às investigações conjuntas, às técnicas especiais de investigação e à protecção de testemunhas são aplicáveis à 
repressão e punição do tráfico de pessoas”,Cfr. Euclides Dâmaso SIMÕES, “Tráfico de Seres Humanos: Prevenção e Repressão à Luz do 
Protocolo Adicional à Convenção de Palermo”, op. cit., p. 4. 

140
 “Cada Estado Parte terá em consideração a aplicação de medidas que permitam a recuperação física, psicológica e social das 

vítimas de tráfico de pessoas, incluindo, se for caso disso, em cooperação com organizações não-governamentais, outras organizações 
competentes e outros elementos de sociedade civil e, em especial, o fornecimento de: a) Alojamento adequado; b) Aconselhamento e 
informação, especialmente quanto aos direitos que a lei lhes reconhece, numa língua que compreendam; c) Assistência médica, psicológica e 
material; e d) Oportunidades de emprego, educação e formação”, artigo disponível em: http://www.dhcii.uminho.pt/0_content/investigao/ 
files_CRDTLA/convencoes_tratados_etc/protocolo_adicional_a_convencao_das_nacoes_unidas_contra_o_crime_organizado_transnacional.pdf 
[13.8.2014]. 
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país onde se encontram, para as vítimas de TSH, recorrendo ao serviço nacional de emergência 

social. Pois, segundo o Manual de Procedimentos de Apoio à Vítima Imigrante, isso é sobretudo 

garantido às vítimas que não disponham de recursos suficientes para a sua própria 

subsistência141. 

Os instrumentos internacionais de resposta ao TSH, como o Protocolo de Palermo, 

sublinham uma abordagem dos três “P’s” a ser adotado pelos Estados que ratificaram o 

protocolo. Isto é, ao ratificar este instrumento, as organizações e os respetivos Governos 

direcionam os seus esforços para o modelo da prevenção, proteção e prossecução.  

Com a criação deste protocolo, foram introduzidos três inovações no domínio do TSH. 

Podemos considerar estas inovações como constituintes de uma segunda conscientização 

internacional em torno da luta contra o TSH. Em primeiro lugar, está disponível uma definição 

internacional elementar do fenómeno de TSH. Em segundo lugar, e mais importante, a definição 

de TSH é agora bem mais ampla no âmbito de aplicação do Protocolo, já que contendo várias 

finalidades do TSH para além de exploração sexual. Podem ser identificados cinco principais 

áreas de direito internacional que contribuíram para o quadro contemporâneo que governa as 

respostas ao TSH, a nível internacional e regionalmente. Estas áreas são: a escravidão, a 

prostituição, o trabalho e os direitos humanos gerais e das crianças142. Em terceiro lugar, o 

Protocolo de Palermo reconhece agora que as pessoas traficadas não são criminosas, mas sim 

vítimas, independentemente do consentimento no que concerne à migração das mesmas. O 

Protocolo de Palermo preocupa-se com o facto de, na ausência deste, a assistência às pessoas 

vulneraríeis ao TSH não estar suficientemente protegida, reconhecendo assim a possibilidade 

das vítimas de TSH poderem ser exploradas após a sua entrada num outro país143.  

Podemos afirmar que o Protocolo de Palermo é o que colhe atualmente a maior atenção 

por parte dos estudiosos deste fenómeno, sobretudo nas ciências jurídico-criminais. Mas isso 

não quer dizer que exista um acordo universal específico sobre os meios adotados pelo Protocolo 

                                                             
141

 Cfr. APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, “Manual SUL - Manual de Procedimentos de Apoio à Vítima Imigrante”, 
disponível em: http://apav.pt/sul/manual_SUL.pdf [13.8.2014]. 

142
 Cfr. Corin MORCOM & Andreas SCHLOENHARDT, “All About Sex?! The Evolution of Trafficking in Persons in International Law”, 

Research Paper, Human Trafficking Group, University of Queensland, 2011, p. 5. Disponível em: http://www.law.uq.edu.au/ 
documents/humantraffic/international-law/Evolution-of-Int-Law-relating-to-Trafficking-in-Persons.pdf [8.8.2014].   

143  A chave da definição de Palermo é o objetivo da atividade, que se refere à intenção do autor. No entanto, com o TSH, bem com 
outros crimes, intenção ou dolo, é altamente subjetivo e difícil de provar em tribunal. Apesar de determinar a intenção é, ta lvez, um problema 
evitável, a definição Palermo de TSH é ainda mais complicada pelo fato de que não existe uma definição base de exploração. 



47 
 

de Palermo no combate ao TSH entre as diversas ciências que se debruçam com este fenómeno 

em constante desenvolvimento.  

James Hathaway observa que o Protocolo de Palermo é comummente criticado por estar 

excessivamente focalizado na investigação e ação penal. Em particular, diz que o protocolo falha 

significativamente na proteção das vítimas de TSH. Isto é, estas têm, frequentemente, acesso a 

processos que, não compreendem tanto pelas barreiras linguísticas ou culturais como pela falta 

de esclarecimento por parte das autoridades. Na verdade, apenas uma minoria de Estados 

adotou mecanismos em que é considerado como prioridade a proteção de pessoas traficadas, e 

esses mecanismos geralmente não oferecem mais do que uma assistência estritamente 

provisória às vítimas144.  

A orientação da definição do TSH deixa claro que o foco do Protocolo de Palermo não é 

o de suprimir a exploração humana sui generis. Ou seja, no caso dos tratados do início do século 

XIX, eles proíbem o "tráfico de escravos" (e não a escravatura em si), isto é, o Protocolo de 

Palermo limita-se a proibir as formas específicas de intenção e conduta de um terceiro pelo qual 

outrem se torna vítima de exploração (inclui o já referido conceito de "recrutamento, transporte, 

transferência, alojamento ou o acolhimento” de pessoas)145. A preocupação para com as 

presumíveis vítimas apenas ocorre quando existe ameaça ou uso da força ou outras formas de 

coerção, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou de posição de vulnerabilidade ou através 

da entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 

pessoa que tenha autoridade sobre outra pessoa. A nosso ver, outro aspeto criticável é o facto 

de o Protocolo de Palermo afirmar uma obrigatoriedade de uma componente transnacional do 

crime. Isto é, não exige a cooperação para se combater todas as formas de TSH (como o TSH 

interno), mas apenas os de natureza transnacional146. 

Para James Hathaway, a definição de TSH dada pelo Protocolo de Palermo constitui um 

retrocesso significativo no que concerne à proibição da escravatura em geral, sendo assim um 

mecanismo claramente insuficiente na luta contra todas as formas de TSH, nacional como 

                                                             
144

 Aliás, apenas um direito humano básico é a obrigação, ou seja, o dever de oferecer às vítimas de tráfico, o acesso a um sistema 
legal doméstico que ajuda a vítima buscar a compensação por danos sofridos (art. 6.º), Cfr. James HATHAWAY, "The Human Rights Quagmire of 
'Human Trafficking'", Virginia Journal of International Law, vol. 49, no. 1, 2008, p. 3.  

145
 Aliás, Janie CHUANG concorda com esta posição, acrescentando que os elementos da definição legal de “tráfico” foram 

intencionalmente deixados de forma vaga por se alcançar um acordo. Cfr. Janie CHUANG, “Exploitation Creep and the Unmaking of Human 
Trafficking Law”, 2012, p. 3, disponível em: http://iilj.org/courses/documents/JChuangdraft.pdf [14.8.2014].   

146
 Cfr. James HATHAWAY. "The Human Rights Quagmire of 'Human Trafficking'”, op. cit., p. 10.  
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internacionalmente. Isto é, o Protocolo de Palermo não equivale a "exploração" ao “tráfico”, 

apenas foca na proibição na intenção e nas formas de conduta que possam levar à 

exploração147. Não é, portanto, nenhuma obrigação decorrente do Protocolo de Palermo agir 

sobre a condição vítima explorada, muito menos fornecer apoio às pessoas vítimas. Isso 

contrasta com o entendimento legal de acabar com a escravatura, o que exige um fim à 

condição de escravo, evitando assim logicamente as condições exploratórias. Em suma, ao 

criminalizar apenas as condutas, não aborda o fenómeno como um todo. 

Tal posição não é consensual. Anne Gallagher considera a abordagem jus-criminal é 

uma mais-valia. Pois, ao elaborar um tratado com um tipo de abordagem diferente da dos 

direitos humanos, conseguiu-se criar um mecanismo objetivo de enfrentamento ao TSH, ao 

focar-se na jurisdição penal, na assistência legal e na extradição. Aliás, assegura ainda que 

nenhum tratado dos direitos humanos sobre o TSH conseguiria atingir um número suficiente de 

ratificações para constituir uma estrutura produtiva de combate ao TSH148.    

Concluímos que são necessários mais ‘indicadores operacionais’ acerca do TSH, 

porque, os principais termos utilizados no Protocolo de Palermo exigem um maior 

aprofundamento. Em particular, há perguntas que pairam no ar sobre o que se entende 

realmente com a utilização de termos como "coerção", "deceção", "fraude", "abuso de poder ou 

de uma posição de vulnerabilidade", "controlo sobre outrem" e sobretudo "exploração". Isto é, 

sem maiores esclarecimentos, há um grande risco de que falsas interpretações desses termos 

possam continuar a divergir muito de um Estado para outro, ou até mesmo dentro do próprio 

Estado, de instituições ou profissionais. Sem indicadores operacionais claros, há também o risco 

de investigadores e profissionais do terreno não reconhecerem o TSH em tempo oportuno, ou 

então contemplar a ocorrência de TSH, quando este na verdade não existe.  

                                                             
147 Anne Gallagher concorda com esta afirmação ao dizer que o Protocolo de Palermo não requer de facto a ação e criminalização 

contra práticas exploratórias como por exemplo nos casos do trabalho forçado ou exploração sexual. Ou seja, os Estados signatários não estão 
sob a obrigação de agir contra a exploração sui generis, a finalidade do TSH. Esta não-obrigação acontece sobretudo no caso das vítimas adultas 
que apenas são vítimas para o Protocolo de Palermo quando se encontram nessa situação devido à utilização da força, coerção e/ou fraude 
(meios). Neste sentido, James Hathaway defende ser necessário a criação de um instrumento que criminalize não só a intenção como também o 
mantimento da vítima numa situação exploratória. Nota-se que esta posição levaria consequentemente a um novo conceito sobre uma separação 
da “exploração inerentemente” da “exploração incidentemente”. Cfr. Anne GALLAGHER, “Human Rights and Human Trafficking:  Quagmire or 
Firm Ground? A Response to James Hathaway”, Virginia Journal of International Law, vol. 49, 4 th Ed., 2009, p. 829, disponível em: 
http://traffickingroundtable.org/wp-content/uploads/2012/07/Human-Rights-and-Human-Trafficking-quagmire-or-firm-ground.pdf [14.8.2014].  

148 Cfr. Anne GALLAGHER, “Human Rights and Human Trafficking:  Quagmire or Firm Ground? A Response to James Hathaway”, 
op. cit., p. 794.   
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Mesmo que os progressos realizados pelo Protocolo de Palermo na frente antitráfico 

sejam insuficientes, sobretudo no que toca à proteção à vítima149, conseguiu, pelo menos, 

fortalecer as normas e mecanismos processuais já existentes na luta contra esta escravatura 

moderna.  

 

3. Instrumentos adotados no âmbito da OIT de combate ao TSH e proteção das 

vítimas  

 

Como se acabou de observar, um dos maiores progressos na luta contra o TSH, à escala 

mundial, foi conseguida com a adoção do Protocolo de Palermo. O crescente interesse 

internacional no movimento e exploração de seres humanos levou também a uma nova e 

inovadora investigação no âmbito da OIT. Isto é, mesmo que os vários instrumentos sejam 

elaborados por departamentos de áreas distintas, mesmo que pertencentes à ONU, legalmente 

não se substituem mutuamente, antes pelo contrário, complementam-se trabalhando para um 

objetivo comum, ou seja, erradicar o fenómeno do TSH implementando nos mecanismos de luta 

as suas diferentes representações do fenómeno. 

Desde que o TSH tem vindo a estar intimamente emparelhado às situações de 

exploração laboral como o trabalho forçado, bem como com a incapacidade dos Estados em 

proteger os trabalhadores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, não é de estranhar que a OIT 

tenha trabalhado para combater tal crime hediondo quase desde a sua criação em 1919150. Com 

o aumento exponencial do TSH tornou-se evidente que o trabalho forçado e o TSH em conjunto 

com outros desafios da globalização necessitavam de uma ação internacional muito mais 

concertada. Um dos principais resultados desta realização foi a Declaração da OIT sobre os 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, adotada em 1998, que prevê uma forte ênfase 

no trabalho da Organização no plano universal. Ainda no mesmo sentido, a erradicação do crime 

                                                             
149 Tanto para James Hathaway como para Anne Gallagher as características da “escravatura contemporânea”, sobretudo no que 

concerne à exploração privada, resultam de uma incapacidade do sistema dos direitos humanos em lidar com as novas formas de exploração. 
Isto é, o Protocolo de Palermo demonstra não ser um contribuidor, mas sim um resultado das limitações do sistema na adaptabilidade aos 
tempos modernos. Cfr. Anne GALLAGHER, “Human Rights and Human Trafficking:  Quagmire or Firm Ground? A Response to James Hathaway”, 
op. cit.,; Cfr. James HATHAWAY. "The Human Rights Quagmire of 'Human Trafficking'." op. cit,. 

150
 A OIT foi fundada em 1919 com o intuito de desenvolver standards laborais universais no sentido de se promover às ratificações 

e implementações das normas nos ordenamentos jurídicos de cada Estado. Em 1946, a OIT tornou-se uma agência especializada das Nações 
Unidas assando a possuir desde então um sistema tripartido, que consiste em representantes dos Governos, Empregadores e traba lhadores. 
Destaca-se ainda o facto de a Conferência Internacional do Trabalho se organizar uma vez por ano para a adoção de novos ou melhoramento dos 
standards laborais.     
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de TSH tem estado constantemente na ordem do dia da OIT. A principal atenção tem sobretudo 

recaído sobre o fenómeno de trabalho forçado, visto este poder resultar de uma situação de 

TSH.  

Temos, no entanto, verificado um desvio da atenção da economia pública prevalente 

para a economia privada, sobretudo nos últimos anos151. Alguns estudos têm focado as origens 

do TSH, como por exemplo os mecanismos de procura e recrutamento, as rotas e destino do 

TSH bem como as formas exploratórias nos principais sectores da atividade económica. Nessas 

investigações, a OIT tem procurado analisar as respostas legislativas e as políticas públicas dos 

Estados com o intuito de fornecer apoio às diversas instituições que atuam no mercado de 

trabalho e que coadjuvam nos programas nacionais de combate ao TSH152.  

A OIT estima que, mundialmente, 20,9 milhões de pessoas sejam atualmente vítimas de 

trabalho forçado, “presas” em empregos para quais foram coagidos ou enganados sem 

possibilidade de abandonar tal trabalho. O TSH também integra o conceito mais alargado de 

trabalho forçado, na medida em que o antecede, e, assim, essa estimativa abrange também o 

domínio do TSH para fins de exploração laboral e sexual, estando, na maioria dos relatórios, sob 

o conceito ecuménico de "escravidão moderna"153. Um dos motivos de um papel cada vez mais 

dominante da OIT nas investigações ao TSH foi o crescente movimento mundial contra o TSH. A 

mudança no discurso internacional antitráfico com uma atenção cada vez mais virada para as 

dimensões laborais do problema, traduziu-se no reconhecimento da OIT, como um parceiro 

imprescindível, pela maioria dos organismos internacionais e regionais desassossegados com a 

extensão do TSH.  

A OIT possui ainda uma estratégia eficaz na luta contra o tráfico, sobretudo na esfera da 

aplicação da lei, salvaguarda dos direitos humanos dos trabalhadores migrantes e na proteção 

das vítimas de TSH e trabalho forçado. As áreas de competência da OIT abrangem sobretudo 

áreas como: sensibilização acerca dos fenómenos e recolha de dados, prevenção das violações 

laborais e a identificação, proteção e reabilitação das vítimas. Como parte dos seus esforços em 

                                                             
151

 The Private Employment Agencies Convention, 1997, nº. 181, cfr. Beate ANDREES, in “Tráfico de Pessoas, Um Manual para os 
Inspectores do Trabalho”, Organização Internacional do Trabalho, ISBN: 978-92-2-121321-5; 978-92-2-121322-2 (web pdf), 2008, p. 7. 

152
 Cfr. Sónia PEREIRA & João VASCONCELOS, “Trabalho forçado: estudo de casos e respostas de Portugal”, Escritório da OIT em 

Lisboa, Organização Internacional do Trabalho, Genebra, 2007, p. ii.   
153 Este relatório da OIT, de 2012, afirma que o TSH pode ser considerado como trabalho forçado, e assim as estimativas capta o 

número de TSH para fins de exploração laboral e sexual. Cfr. ILO – International Labour Office, “Global estimate of forced labour: results and 
methodology”, Special Action Programme to Combat Forced Labour (SAP-FL), Geneva, 2012, p. 13. 
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abordar as dimensões sociais da globalização, a OIT acentua as interligações entre o trabalho 

forçado, o trabalho infantil, migração ilegal e o tráfico para fins de exploração laboral. Trata-se 

particularmente de dimensões laborais do tráfico, áreas que receberam atenção insuficiente por 

parte de governos, dos média e do público em geral. Os poderes da OIT na luta contra o TSH 

derivam a partir de uma vasta gama de convenções relevantes, mais particularmente as relativas 

ao trabalho forçado, sobretudo o infantil, bem como a proteção dos trabalhadores migrantes. 

Uma diversidade de outros instrumentos em matéria de luta pela igualdade de direitos, inspeção 

das condições de trabalho, os serviços e políticas de emprego, também são objetivadas pela 

OIT154. 

O “negócio de escravos” foi discutido pela Liga das Nações após a Primeira Guerra 

Mundial. Discussão que levou à adoção, em 1926, da Convenção sobre a Escravatura, e, em 

1930, da Convenção sobre Trabalho Forçado (n.º 29)155 da OIT. Os especialistas são unânimes 

em considerar a violação da liberdade laboral como um atentado aos direitos humanos. Os 

instrumentos da OIT sobre trabalho forçado, nomeadamente, a Convenção de Trabalho Forçado, 

1930 (n.º 29)156, e a Convenção sobre a abolição da sobre Trabalho Forçado, 1957 (n.º 105), 

têm desempenhado um papel importante no progresso da erradicação do trabalho forçado em 

todas as suas formas157.  

Embora o Protocolo de Palermo faça certas distinções entre o tráfico para fins de 

exploração sexual, por um lado, e o tráfico para fins de exploração laboral (e também para fins 

de escravidão e servidão) por outro, é importante recordar que a exploração sexual coerciva não 

constitui, por si só, exploração laboral ou trabalho forçado. De facto, os órgãos de supervisão da 

OIT têm-se confrontado regularmente com as questões de prostituição forçada e exploração 

                                                             
154

 Cfr.ILO – International Labour Office, International Labour Conference, 93rd Session, Report I (B), Geneva, 2005, p. 69.    
155

 Adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 14ª sessão, em Genebra, a 28 de Junho de 
1930. Entrada em vigor na ordem jurídica internacional a 1 de Maio de 1932. Entrou em vigor na ordem jurídica portuguesa a 26 de Junho de 
1957.  

156
 O trabalho forçado foi definido na Convenção da OIT n.º 29 (1930) como todo trabalho ou serviço que é exigido de uma pessoa 

sob a ameaça de sanção e para o qual a pessoa se ofereceu voluntariamente (art. 2.º). Há dois elementos principais nesta definição: (1) ameaça 
de pena, e (2) a noção de consentimento. Cfr. Beate ANDREES & Mariska VAN DER LINDEN, “Designing Trafficking Research from a Labour 
Market Perspective: The ILO Experience”, ILO, vol. 43, 2005, p. 57,   

157
 Os Estados que ratificarem a Convenção nº 29 são obrigados a "[…] suprimir o uso de trabalho forçado ou obrigatório em todas 

as suas formas, o mais rapidamente possível" (artigo 1, n. 1, da Convenção). Nota-se que o termo "trabalho forçado ou obrigatório" é definido 
pela OIT como "todo trabalho ou serviço que seja extraído de qualquer pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual a pessoa não se ofereceu 
voluntariamente" (Art. 2, par. 1, de da Convenção). Os Estados Partes na Convenção devem ainda garantir "a imposição ilegal de trabalho 
forçado ou obrigatório" e atuar para que os agentes sejam punidos pela infração penal e fazer com que as sanções impostas pela lei sejam 
realmente adequadas e rigorosamente aplicadas (Art. 25 da Convenção).  
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sexual no âmbito da Convenção sobre o Trabalho Forçado, 1930 (n.º 29)158. Na década de 

1950, a OIT estava preocupada com o uso do trabalho forçado como meio de reeducação 

política ou repressão da dissidência, especialmente por regimes totalitários. A Abolição da 

Convenção sobre Trabalho Forçado (n.º 105) foi então aprovada em 1957 como medida 

vinculativa aos Estados membros e entrou em vigor em 1959159.A Convenção n.º 105 não 

constitui, no entanto, uma revisão da Convenção n.º 29, mas foi projetada para completá-la. 

Embora a Convenção n.º 105 não contenha uma definição de trabalho forçado ou obrigatório, a 

definição contida no instrumento anterior foi considerada válida e pode, portanto, servir para 

determinar o que constitui de facto "trabalho forçado ou obrigatório", na aceção da Convenção 

de 1957.  

É neste campo que a Convenção sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil, de 1999 

(n.º 182), da OIT160 parece ser de grande utilidade, pois, reconhece que a vítima de TSH é 

também um trabalhador migrante com direitos inerentes à própria pessoa. Exige, por exemplo, 

que os Estados ratifiquem e tomem medidas imediatas e eficazes para assegurar a proibição e 

eliminação das piores formas de trabalho infantil como uma questão de urgência (art. 1.º). O art. 

3.º (a) da Convenção n.º 182 prevê que as piores formas de trabalho infantil incluem "todas as 

formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e tráfico de crianças, a 

servidão por dívidas e a servidão, trabalho forçado ou obrigatório, incluindo o recrutamento 

forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados". Contudo, a 

Convenção n.º 182 não contém qualquer definição de trabalho forçado, pelo que a definição 

contida no art. 2.º da Convenção n.º 29, foi considerada como sendo a percussora para os fins 

da Convenção n.º 182. 

 A Convenção n.º 182 exige ainda que os Estados se comprometam a tomar medidas 

eficazes para impedir a ocupação de crianças nas piores formas de trabalho infantil e de prestar 

a assistência direta necessária e adequada para a retirada das crianças do trabalho infantil e 

assegurar a sua reabilitação e integração social (art. 7º n.º 2,(a) e(b). Existe, no entanto, uma 

diferença significativa entre a definição de TSH proferida pelo Protocolo de Palermo e a definição 

                                                             
158

 Cfr. ILO  - International Labour Office, “Trafficking for Forced labour how to Monitor the Recruitment of Migrant Workers”, Training 
Manual, International Labour Organization, 2005, p. 7.  

159 Cfr. ILO – International Labour Office, “Forced labour and trafficking: a casebook of court decisions: a training manual for judges, 
prosecutors and legal practitioners”, Geneva, 2009, p. 1. 

160 Cfr. ILO – International Labour Office, “Record of Proceedings”, ILC, 87th Session, 1999, Geneva, Report of the Committee on 
Child Labour, Report IV (2A), ISBN 92-2-110811-2 , § 136.  
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proferida pela Convenção n.º 182 da OIT161. O primeiro afirma que se deve combater o TSH a 

partir do ângulo de crime organizado transnacional, enquanto a Convenção n.º 182 declara o 

fenómeno de trabalho forçado como um problema interno e chama a atenção para medidas 

imediatas, incluindo a prevenção, o retiramento e reabilitação. Isto é, ao contrário do Protocolo 

de Palermo, a Convenção n.º 182 abrange os casos em que o TSH ocorre dentro das fronteiras 

nacionais não envolvendo grupos criminosos altamente organizados162.  

Também é importante destacar ainda a Convenção sobre a Migração para Emprego 

(revista), de 1949 (n.º 97), que contém disposições que visam a assistência para os 

trabalhadores migrantes, nomeadamente através da criação de serviços gratuitos para lhes 

fornecer vários tipos de assistência e informações. Além disso, exige que os Estados se 

comprometam a tomar todas as medidas apropriadas contra a propaganda enganosa relativa à 

emigração e imigração (arts. 2.º e 3.º). Estas disposições supra mencionadas podem ser vistas 

no contexto da prevenção de condições propícias para o TSH para fins de exploração. Afirmando 

ainda que qualquer pessoa que promova a imigração clandestina ou ilegal deveria ser objeto de 

sanções adequadas (art. 8.º do anexo I e do art. 13.º do Anexo II da Convenção). 

Outras convenções da OIT ajudam os Estados a implementar legislação antitráfico. Ou seja, 

o recrutamento de trabalhadores migrantes para o emprego num país diferente do da sua 

nacionalidade tem vindo a ser tratado em várias convenções da OIT, nomeadamente com a 

Convenção sobre os Trabalhadores Migrantes (n.º 143 e suas disposições complementares), de 

1975 e na Convenção das Agências Privadas de Emprego (n.º 181), de 1997. 

 

 

 

 

                                                             
161

 Adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 87.ª sessão, em Genebra, a 17 de junho de 
1999. 
Entrada em vigor na ordem internacional: 19 de novembro de 2000.Entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa: 15 de Junho de 2001. 
Convenção disponível em: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/emp-conv-oit-182.html [19.8.2014].    

162 A OIT defende ainda que a venda e o tráfico de “meninas e meninos” inferior a 18 anos de idade, constitui uma das piores 
formas de trabalho infantil. Este princípio encontra-se consagrado na Declaração para os princípios fundamentais e direitos no trabalho, de 1998. 
Esta Declaração é baseada sobretudo no Protocolo de Palermo (art. 3.º) através das Convenções n.ºs 29 e 182. Estas duas Convenções, em 
conjunto com a convenção n.º 105, são as mais ratificadas a nível mundial, com 173 Ratificações. Neste sentido, cfr. ILO – International Labour 
Office, “Forced labour and trafficking: a casebook of court decisions: a training manual for judges, prosecutors and legal practitioners”,op. cit., p. 
IV. 
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4. O combate ao TSH e a proteção das vítimas no âmbito da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa 

 

Em 2013, os ministros da Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) desenvolveram a Declaração de Lisboa163 para se reforçar a prevenção e o combate ao 

TSH. A cooperação prevê a “aproximação das distintas legislações” para combater o TSH, 

evocando o compromisso assumido pelos Estados pelo respeito das normas e princípios 

constantes no Protocolo de Palermo. Com a adoção da Declaração de Lisboa, a CPLP passa a 

reconhecer que “[o] trafico de seres humanos deve constituir uma preocupação comum para Os 

Estados-membros da CPLP e que a sua maioria ainda não dispõe de mecanismos específicos, 

internos e transversais, de prevenção e de combate a este tráfico”, recomendando ainda que 

todos os Estados membros passem a consagrar, em todas as legislações nacionais, o crime de 

TSH como uma infração penal autónoma e específica. De destacar ainda o compromisso 

assumido pelos Estados membros da CPLP, em eliminar as lacunas legais identificadas 

relativamente à previsão da extração de órgãos humanos e à sua comercialização. No que 

concerne especificamente à proteção das vítimas de TSH, esta declaração recomenda ainda que 

os Estados aprofundem as medidas de proteção e de apoio às vítimas, adotando legislação 

relativa à proteção das vítimas e das testemunhas, identificação das instituições responsáveis 

pelo acompanhamento das políticas de prevenção e de combate ao fenómeno. Ficou ainda 

acordado a delineação de uma estratégia integrada de resposta ao problema da proteção das 

vítimas do TSH, adaptada à realidade dos Estados envolvidos.  

 

 

5. Medidas de combate ao TSH e de proteção das vítimas no âmbito europeu 

 

A luta contra o TSH tem estado em alta na agenda política de organizações internacionais e 

organizações regionais. A União Europeia (UE) e a comunidade internacional reafirmam 

recorrentemente seu compromisso de trabalhar em conjunto na luta contra o fenómeno.  

                                                             
163

 Declaração Disponível em: http://www.cplp.org/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2Fcplp%2Fredes%2Fjustica 
%2FDeclarao-de-Lisboa-TSH.pdf [1.6.2015]. Com a adoção da Declaração de Lisboa, a CPLP adotou o Plano de Ação da Conferência de Ministros 
da Justiça dos Países de Língua Oficial Portuguesa em que encarregam uma Comissão de Trabalho sobre o Tráfico de Seres Humanos, com o 
apoio do Secretariado Permanente da Conferência no que toca ao acompanhamento dos progressos registados no âmbito da execução das 
recomendações e atividades, com a apresentação de um relatório detalhado em 2015.  
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O fenómeno mundial do TSH é um grave problema social e criminal que também afeta 

particularmente a Europa. Atualmente, milhares de pessoas, na sua maioria mulheres e 

crianças, são vítimas nomeadamente de TSH para fins de exploração sexual, tanto nos seus 

próprios países ou no estrangeiro. Neste sentido, a Comissão Europeia (CE) afirma na sua 

página oficial de que cerca de 30 milhões de pessoas são vítimas de crime na UE em cada ano. 

Isto é, cada vez mais pessoas vão viajando, vivendo ou estudando no exterior e, portanto, ficam 

suscetíveis a serem vítimas de crimes cometidos num outro país que não o seu próprio.  

A UE tem-se, assim, comprometido em garantir que os cidadãos e estrangeiros que se 

deslocam dentro de suas fronteiras estejam protegidos164.Argumenta-se que as intenções 

humanitárias internacionais de proteção às vítimas são muitas vezes ofuscadas por 

conveniências gerais de abordagens anti -imigração. A abordagem adotada pela União Europeia, 

não só provoca uma clara oposição a tais abordagens tentando estabelecer distinções entre a 

vítima inocente e o migrante culpado165. Neste sentido, o objetivo deste segundo tópico, do 

presente capítulo II, é o de identificar a abordagem adotada sobretudo pelo Conselho da Europa 

e pela UE, analisando as suas consistências concetuais e convicções fundamentais, 

principalmente, no que concerne aos desafios institucionais ao nível dos seus Estados membros, 

bem como os desafios encontrados ao nível da proteção dos mais vulneráveis.       

 

O papel do Conselho da Europa na luta pelos direitos das vítimas 

 

Em setembro de 1952, realizou-se a primeira reunião do "Conselho Especial de Ministros”. 

Por sua vez, foi em janeiro de 1958 que se realizou a primeira reunião do "Conselho da CEE". 

Já o Conselho da Europa (CdE) propriamente dito foi criado em 1974 com intenção de 

proporcionar aos diversos chefes de Estado ou de Governo uma instância de debate, 

transformando-se num órgão fulcral na determinação de objetivos em todos os domínios de 

atividade da UE. O CdE adquiriu um estatuto formal em 1992, com o Tratado de Maastricht. 

Através deste tratado, o CdE passou a conceder à UE estímulos essenciais ao seu 

desenvolvimento, definindo as orientações e prioridades políticas gerais. No entanto, é 

importante clarificar que a CdE constitui uma instância informal pelo que não exerce qualquer 
                                                             

164 Cfr. EC - European Commission,  2012, disponível em: http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm [15.8.2014].   
165 Cfr. Sarah KRIEG, “Trafficking in Human Beings: The EU Approach between Border Control, Law Enforcement and Human 

Rights” European Law Journal, Vol. 15, n.º 6, 2009, p. 775.  
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tipo de função legislativa166. O CdE tem vindo a assumir um papel decisivo no que toca à ação 

para combater os ataques persistentes sobre a humanidade, combate esse que constitui uma 

das várias frentes em que o CdE tem lutado em nome da promoção dos Direitos Humanos e na 

defesa pela dignidade da pessoa humana.   

Têm vindo a ser estabelecidos uma série de tratados no âmbito do CdE, que visam 

estabelecer uma base comum para a cooperação em matéria penal em toda a Europa e, por 

vezes, a nível internacional. Esses tratados cobrem mecanismos de cooperação como a 

extradição, assistência jurídica e a transferência de pessoas condenadas. No entanto, também 

abordam formas específicas de crimes que possuem uma dimensão transfronteiriça, como o 

crime organizado (onde se pode incluir o TSH), o terrorismo e crime cibernético. Isto é, desde 

1981 que se reúnem peritos sobre o funcionamento das Convenções Europeias, de todos os 

Estados membros e observadores (47) bem como de diversas organizações167 para elaborar 

práticas de melhoria da cooperação internacional em matéria penal, por forma a identificar 

soluções para os problemas práticos encontrados na aplicação das convenções do CdE nestes 

domínios específicos168.  

 

A Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais 

de 1950 

 

 Em 1953, entrou em vigor a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das 

Liberdades Fundamentais (comummente conhecida por Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos e doravante sob a sigla CEDH), constituindo igualmente o Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem (TEDH). Ora o objetivo deste Tribunal é o de garantir a observância dos 

direitos estabelecidos pela CEDH. Em relação às violações de direitos humanos decorrentes do 

TSH, o art. 3.º sobre a proibição da tortura afirma que "ninguém será submetido a tortura, nem 

a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes", enquanto o art. 4.º proíbe expressamente 

                                                             
166 Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a 1 de dezembro de 2009, o Conselho da Europa passou a funcionar como uma 

instituição autónoma dentro da UE.     
167

 O comité denomina-se de PC-OC (Comité de Peritos sobre o funcionamento das Convenções Europeias relativas à cooperação 
em matéria penal). 

168 Cfr. CdE – Conselho da Europa, “Apoiar e desenvolver a cooperação judiciária em matéria penal”, Divisão Direito Penal – 
Direção-Geral Direitos Humanos e Estado de Direito, 2013, disponível em: http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PC-
OC/Leaflets/PREMS30913%20PRT%202071Depliant%20PC-OC%203volets%20OK.pdf [15.8.2014]. 
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qualquer tipo de escravidão, servidão ou trabalho forçado, pelo que constituem elementos 

fundamentais na luta contra o TSH/escravatura.  

Embora um dos objetivos fosse a constituição do TEDH, a CEDH foi elaborada 

principalmente como um instrumento para proteger as vítimas do abuso de poder do Estado. O 

texto não restringe a sua aplicabilidade desta forma, no sentido de que não garante 

expressamente os direitos das vítimas, mas obrigações por parte dos Estados, essencialmente 

derivados da obrigação positiva de respeitar os direitos humanos e de garantir a todos dentro de 

sua jurisdição, os direitos e liberdades definidos na mesma convenção (art. 1.º)169. Além disso, 

torna-se claro, que a CEDH se aplica a todos os Estados membros do Conselho da Europa 

dentro da jurisdição que garanta os direitos fundamentais, sendo assim também especialmente 

aplicável às vítimas de crime. Mais especificamente, os Estados têm de tomar medidas para 

respeitar os seguintes artigos da convenção: o direito à vida (art. 2.º), a proibição da tortura (art. 

3.º), a proibição da escravidão e servidão (art. 4.º), o direito de um julgamento justo (art. 6.º), o 

direito à vida privada e familiar (art. 8.º), o direito a um recurso efetivo (art. 13.º) e da proibição 

de discriminação (art.14.º)170. 

 

A Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres 

Humanos de 2005 

 

Dadas as fragilidades do Protocolo de Palermo, principalmente pela falta de reparo nos 

direitos [humanos] das vítimas de TSH, foi decidido pelo Conselho da Europa o lançamento de 

uma própria Convenção171.  

                                                             
169 Reza no artigo 1.º sobre a obrigação de respeitar os direitos humanos, que “[a]s Altas Partes Contratantes reconhecem a 

qualquer pessoa dependente da sua jurisdição os direitos e liberdades definidos no título I da presente Convenção”. 
Cfr. também, CdE- Conselho da Europa, “Non-Criminal Remedies for Crime Victims, Final Report of the Group of Specialistson Remedies for 
Crime Victims”, 2009, p.13, disponível em:http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/victims%20final_en%20with%20cover.pdf 
[15.8.2014]. 

170
 “The absence of an express reference to trafficking in the Convention is unsurprising. The Convention was inspired by the 

Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the General Assembly of the United Nations in 1948, which itself made no express mention 
of trafficking. In its Article 4, the Declaration prohibited ‘slavery and the slave trade in all their forms’. However, in assessing the scope of Article 4 
of the Convention, sight should not be lost of the Convention’s special features or of the fact that it is a living instrumen t which must be 
interpreted in the light of present-day conditions. The increasingly high standards required in the area of the protection of human rights and 
fundamental liberties correspondingly and inevitably require greater firmness in assessing breaches of the fundamental values of democratic 
societies. Acórdão Rantsev v. Cyprus and Russia , de 7 de janeiro de 2010, proferido no processo nº 25965/04, § 277 & 278. Este e os demais 
acórdãos do TEDH referidos ao longo deste estudo estão disponíveis em http://hudoc.echr.coe.int/. 

171 “The conclusion of the Palermo Protocol in 2000 and the Anti-Trafficking Convention in 2005 demonstrate the increasing 
recognition at international level of the prevalence of trafficking and the need for measures to combat it”. Acórdão Rantsev v. Cyprus and Russia , 
de 7 de janeiro de 2010 proferido no processo nº 25965/04, § 278.  
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Assim, destaca-se a nível europeu a Convenção do Conselho da Europa Relativa à Luta 

Contra o Tráfico de Seres Humanos (CCETSH), de 2005172. Esta convenção constitui um marco 

importante, pois foi o primeiro documento internacional a redigir uma definição de vítima de TSH 

com uma acentuada relevância na questão dos direitos humanos, sobretudo graças ao Comité 

Contre l'Esclavage Moderne173. Isso reflete-se no preâmbulo, onde o TSH é considerado uma 

violação grave dos direitos humanos com características semelhantes à de escravidão e onde o 

respeito pelos direitos e pela proteção das vítimas devem ser os objetivos primordiais174. 

Nesta convenção, o direito à proteção e sobretudo à assistência vem consagrado no art. 

2.º, nos termos do qual os Estados membros ficam obrigados a tomar as medidas legislativas 

internas para apoiar as vítimas TSH na sua recuperação física, psicológica, social e material. 

Com este artigo, é chamada a atenção para a necessidade de preservar condições de vida 

dignas e suscetíveis de garantir a subsistência das vítimas, sobretudo através de acomodação 

segura, apoio psicológico, bem como o acesso livre aos cuidados médicos. A segurança, a 

proteção, bem como a prestação de informações, nomeadamente, sobre os direitos que a lei 

lhes reconhece, são também direitos garantidos que assistem às vítimas. A CCETSH impõe 

obrigações aos Estados em fornecer cuidados de saúde às pessoas traficadas, bem como exige, 

para além disso, que os governos forneçam "tratamento de emergência médica" a todas as 

pessoas que são suspeitos de, ou formalmente identificado como, tendo sido traficadas. 

 Apesar de ir mais longe do que o Protocolo Palermo no que concerne a necessidade de 

fornecimento de cuidados de saúde às vítimas de TSH, a CCETSH não outorga a todas as 

pessoas traficadas o direito à assistência integral de saúde. Neste sentido, a CCETSH constitui 

um instrumento juridicamente vinculativo que se baseia em instrumentos internacionais já 

existentes175. Esta convenção deixa o contexto penal, enveredando pelos direitos especiais das 

                                                             
172

 A Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos (CCETSH), foi adotada pelo Comité dos 
Ministros do Conselho da Europa, assinada em 2005, em Varsóvia, após uma série de outras iniciativas do Conselho da Europa no  domínio da 
luta contra o TSH. 

173 Cfr. Thoraya OBAID, in “Tráfico, Prostituição e Exploração Sexual … questões de Saúde Sexual e Reprodutiva, de Género e 

Direitos Humanos”, APF – Associação para o Planeamento da Família, 2007, p. 1. Disponível em: http://www.pamf.edu.pt/bepamf/traficoExplor 
Sexual.pdf [16.8.2014]. 

174
 “O primado dos direitos humanos surge como enclave das estratégias de atuação e na linha da frente da sensibilização para este 

crime. A própria Convenção da Europa Relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, assinada em Varsóvia, e ratificada por Portugal em 
2008, surge como um marco incontornável para esta premissa”, Cfr. Manuel ALBANO & Cristiana SILVA, “Tráfico de seres humanos em 
Portugal: Percurso histórico e paradigmas de intervenção”, in Temas de Vitimologia – Realidades Emergentes na Vitimação e Respostas Sociais, 
(Ed.) Isabel Sani, Almedina, Coimbra, 2011, p. 203.  

175 Cfr. Petra FOLLMAR-OTTO & Heike RABE, “Menschenhandel in Deutschland - Die Menschenrechte der Betroffenen stärken“, op. 
cit., p.41. 



59 
 

vítimas - embora a um nível baixo - e segue uma abordagem sobretudo centrada nos direitos da 

criança. É de lamentar que o desprendimento dos direitos das vítimas com a cooperação no 

processo penal não tenha sido alcançado.  

A CCETSH prevê ainda uma série de medidas para proteger e promover os direitos das 

vítimas. As vítimas de TSH devem ser identificadas e reconhecidas como tal, a fim de evitar a 

tratamento pelas autoridades públicas como "migrantes ilegais" ou meras criminosas. O 

perseverante “direito à assistência” vem consagrado no art. 2.º da CCETSH, nos termos do qual 

os Estados membros estão obrigados a tomar as medidas legislativas ou outras necessárias para 

auxiliar as vítimas do tráfico na sua recuperação física, psicológica e social. Este artigo evoca a 

necessidade de preservar condições de vida suscetíveis de garantir a subsistência das vítimas, 

através de acomodação adequada e segura, apoio psicológico e material, bem como o acesso a 

cuidados médicos de urgência. A segurança, a proteção, bem como o aconselhamento e 

prestação de informações, nomeadamente sobre os direitos que lhes são reconhecidos por lei, 

são igualmente direitos que assistem às vítimas176. Além disso, em virtude da CCETSH, as 

vítimas têm direito a um mínimo de 30 dias para se recuperar e escapar à influência dos 

traficantes e tomar uma decisão sobre sua possível cooperação com as autoridades177. A 

autorização de residência renovável deve ser concedida caso a sua situação pessoal o exigir 

e/ou se a sua presença contínua for necessária, a fim de cooperar em uma investigação 

criminal. Optamos por destacar também o art. 15º da CCETSH, que afirma que cada Estado 

“assegurará, no seu direito interno, o direito à assistência jurídica e à assistência jurídica gratuita 

para as vítimas, nas condições previstas pela sua legislação interna". Além disso, a CCETSH 

estabelece o direito das vítimas de receber uma compensação (art. 15.º) e prevê medidas para a 

sua repatriação e retorno com o devido respeito pelos direitos, segurança e dignidade das 

vítimas (art. 16.º). Neste sentido, deve ser garantido às vítimas o seu bem-estar de forma a 

poderem ser capazes de denunciar um crime, e, ao mesmo tempo, de receber um suporte 

social imediato e proteção.  

                                                             
176  No entanto o aconselhamento não é especificado, deixando ao critério dos Estados no que toca às suas características, 

podendo-se posteriormente tratar tanto em apoio psicológico, social ou jurídico.   
177 Reza o art. 14º nº 1 (b) que “[a] autoridade competente considere que a permanência das vítimas se mostra necessária para 

efeitos de cooperação com as autoridades competentes para a investigação ou para a instauração de procedimento criminal” e o nº 2 que [a] 
autorização de residência das crianças vítimas, se legalmente necessária, será emitida em conformidade com o seu superior interesse e, se for 
caso disso, renovada nas mesmas condições. 
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Por sua vez, o art. 36.º da CCETSH refere-se à aderência de um Grupo de Peritos sobre 

a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos (GRETA)178. Ele estipula que o GRETA deverá ter um 

mínimo de 10 e um máximo de 15 membros e salienta a necessidade de assegurar o equilíbrio 

geográfico e de género, bem como um conhecimento multidisciplinar ao eleger os membros do 

GRETA, que sejam nacionais dos Estados membros da convenção. Além de suas competências 

reconhecidas nas áreas de direitos humanos, assistência e proteção das vítimas e de luta contra 

o tráfico de seres humanos ou com experiência profissional nos domínios abrangidos pela 

presente convenção, os membros do GRETA devem ser independentes e imparciais no exercício 

das suas funções.  

 

6. Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem relativa à proteção 

das vítimas de tráfico de seres humanos 

 

Este progresso no luta conta o TSH resulta não somente da especial atenção à punição 

do traficante, como também da abordagem centrada na pessoa traficada e/ou explorada, 

através de uma perspetiva holística do TSH e não apenas centrada em matéria penal179.   

O TEDH considera, nesta matéria, um dever positivo por parte dos Estados a proteção 

dos seus cidadãos, sobretudo nos casos mais extremos de violação dos direitos fundamentais. 

Nesses casos, o Estado não é o infrator primário, isto é, não é o Estado que espanca, estupra ou 

escraviza determinada pessoa, mas constitui um possível infrator secundário, ou seja, o Estado 

possui estruturas inadequadas de evitamento da ocorrência de situações de abuso. Isto significa 

que o Estado não fornece sanções penais adequadas para as ações que violem os direitos da 

CEDH180. Por exemplo, no caso      

O art. 3º da CEDH reza que“[n]inguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou 

tratamentos desumanos ou degradantes”. Por sua vez, o art. 4º diz-nos que “[n]inguém pode ser 

mantido em escravidão ou servidão” e que “[n]inguém pode ser constrangido a realizar um 

trabalho forçado ou obrigatório”. Estes artigos impõem assim o dever positivo sobre os Estados 
                                                             

178 A convenção é confiada ao Comité de Ministros para definir o processo de eleição dos membros do GRETA. 
179 Cfr. Rosa PATI, “States’ positive obligations with respect to Human Trafficking: The European Court of Human Rights Breaks new 

ground in Rantsev v. Cyprus and Russia”, Boston University International Law Journal, vol. 29, nº 1; in St. Thomas University School of Law 
Research Paper, n.º 5, 2011, pp. 81 e 82. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2014460 [23.8.2014].  

180
 Cfr. CdE – Conselho da Europa & TEDH – Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, “Research Report - Child sexual abuse and 

child pornography in the Court’scase-law”, 2011, p. 4, disponível em: http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_child_ 
abuse_ENG.pdf [29.8.2014]. 
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para evitar a exploração dos indivíduos através do trabalho forçado ou escravatura, por exemplo. 

Em Siliadin v. France, o TEDH considerou que o Estado francês violou o disposto no art. 4.º da 

CEDH por não ter responsabilizado criminalmente os indivíduos que comprovadamente 

mantiveram o requerente em servidão181. O TEDH considerou que os Estados têm o dever 

positivo de estabelecer sanções penais aos agentes criminosos nos casos de escravidão ou 

trabalho forçado. Especialmente relevante pela atenção dedicada à proteção da vítima é o 

acórdão Rantsev v. Cyprus and Russia, de 2010182, que foi o primeiro acórdão em que o TEDH 

se pronunciou de forma direta sobre o TSH transnacional183. Neste acórdão, o TEDH repudiou 

enfaticamente o TSH como uma forma moderna de tráfico de escravos184, incompatível com as 

sociedades democráticas e com os valores consagrados na CEDH, e convocou diretamente o 

disposto no Protocolo de Palermo e na Convenção do Conselho da Europa sobre Tráfico para 

concluir que o TSH, tal como definido nestes tratados, cabe no âmbito do art. 4.º da CEDH, 

apesar de este artigo não incluir uma referência expressa ao TSH. “There can be no doubt that 

trafficking threatens the human dignity and fundamental freedoms of its victims and cannot be 

considered compatible with a democratic society and the values expounded in the 

Convention.  In view of its obligation to interpret the Convention in light of present-day conditions, 

the Court considers it unnecessary to identify whether the treatment about which the applicant 

complains constitutes ‘slavery’, ‘servitude’ or ‘forced and compulsory labour’. Instead, the Court 

concludes that trafficking itself, within the meaning of Article 3(a) of the Palermo Protocol and 

Article 4(a) of the Anti-Trafficking Convention, falls within the scope of Article 4 of the 

Convention” (§ 282). O caso diz respeito à morte de Oxana Rantseva, uma jovem de 20 anos, de 

nacionalidade russa, que foi traficada da Rússia para o Chipre para fins de exploração sexual, 

em 2001, e que, pouco tempo depois da sua chegada, foi encontrada sem vida, sob uma 

varanda de um apartamento pertencente a um colega de trabalho do mesmo bordel. Um 
                                                             

181 Acórdão Siliadin v. France, de 26 de julho de 2005, proferido no processo nº. 73316/01, § 145.  
182 Acórdão Rantsev v. Cyprus and Russia , de 7 de janeiro de 2010, proferido no processo nº 25965/04. 
183  The European Court of Human Rights ruled for the first time since it was created in 1998 that sex trafficking is a violation of 

antislavery conventions, in the case of a 20-year-old Russian woman who died two weeks after she came to Cyprus to work in a cabaret where she 
was sexually exploited”, Cfr. Paula PARK, “Rights Court Raises Sex-Trafficking Oversight”, in Wall Street Journal, Europe News, 2010, notícia 
disponível em: http://online.wsj.com/news/articles/SB126290990008520599?mod=googlenews_wsj&mg=reno642F%2Fonline.wsj.com% 
2Farticle%2FSB126290990008520599.html%3Fmod%3Dgooglenews_wsj [24.8.2014]. 

184 “The Court considers that trafficking in human beings, by its very nature and aim of exploitation, is based on the exercise of 
powers attaching to the right of ownership. It treats human beings as commodities to be bought and sold and put to forced labour, often for little 
or no payment, usually in the sex industry but also [elsewhere]. It implies close surveillance of the activities of victims, whose movements are 
often [circumscribed]. It involves the use of violence and threats against victims, who live and work under poor [conditions] . It is described by 
Interights and in the explanatory report accompanying the Anti-Trafficking Convention as the modern form of the old worldwide slave trade” (§ 
281, interpolação nossa). 
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inquérito levado a cabo pelas autoridades cipriotas concluiu que Oxana se havia suicidado. 

Inconformado com os resultados do inquérito cipriota, Nikolay Rantsev, pai de Oxana, decidiu 

levar o caso ao TEDH. Nikolay argumentava que não tinha havido uma investigação penal 

apropriada às circunstâncias específicas que rodearam a morte da sua filha e que a mesma 

estava insuficientemente protegida pela polícia cipriota ainda quando viva, defendendo também 

ter existido um completo fracasso no que concerne à punição dos responsáveis, tanto na Rússia 

como no Chipre, que expuseram a sua filha à exploração sexual e a maus tratos, levando 

consequentemente à morte da filha. Nikolay também reclamava, para si, a existência de uma 

clara privação no acesso ao processo judicial em causa no Estado cipriota. 

Neste acórdão, o Tribunal aproveitou a oportunidade para esclarecer explicitamente 

quais as obrigações dos Estados Parte na CEDH no que respeita à luta contra o TSH e a 

escravatura, incluindo as obrigações relativas à proteção apropriada das vítimas. Em relação ao 

Chipre, o TEDH considerou que o regime dos vistos para “artistas”, com o qual Oxana entrara 

em território cipriota, não protege eficazmente as pessoas do TSH e da exploração. Verificou 

também que a polícia cipriota não tinha sido capaz de realizar inquéritos apropriados sobre a 

condição de Oxana no território, de forma a averiguar se poderia ter sido traficada ou não, visto 

ser um crime muito frequente no Chipre. Assim, o TEDH considerou que o Estado cipriota não 

havia cumprido as suas obrigações positivas ao abrigo do art. 4.º, tendo constatado uma clara 

violação no seu dever de investigar eficazmente a morte de Oxana nos termos do art. 2.º (direito 

à vida)185. No que respeita às autoridades russas, o TEDH concluiu ter havido também uma falta 

de investigação eficaz de um possível caso de TSH. O Tribunal afirmou que não houve 

investigação sobre a forma como Oxana havia sido recrutada. Neste sentido, o TEDH afirmou 

que a Rússia estava bem colocada para investigar os indivíduos e as redes responsáveis pelo 

tráfico de que Oxana fora vítima, mas que não fora capaz de o fazer. Assim, também a Rússia foi 

condenada pela violação das suas obrigações nos termos do art. 4.º186.  

Sobre o TSH, o TEDH tece uma série de considerações relevantes ao longo deste 

acórdão. Em primeiro lugar, o TEDH aceitou que se tratava de um caso de TSH, apesar de a 

vítima ter entrado no Chipre com um visto para trabalhar como artista. O TEDH referiu vários 

relatos sobre a situação degradante e desumana de muitos artistas no Chipre e o facto de 

                                                             
185 Acórdão Rantsev v. Cyprus and Russia , de 7 de janeiro de 2010 proferido no processo nº 25965/04, § 200. 
186

 Acórdão Rantsev v. Cyprus and Russia , de 7 de janeiro de 2010 proferido no processo nº 25965/04, § 307. 
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muitas mulheres trabalharem como prostitutas, tendo considerado um especial indício de que se 

estava perante um caso de TSH o facto de o passaporte de Oxana estar na posse do seu 

empregador, atentas as informações gerais de que as vítimas de TSH são, na maioria das vezes, 

privadas de seus documentos de identificação187. O TEDH observa que o TSH, por sua própria 

natureza e finalidade, é baseado no exercício dos poderes atribuídos ao “direito de propriedade” 

sobre outrem. Este crime trata os seres humanos como meras mercadorias que podem ser 

comprados, vendidos e submetidos a trabalhos forçados, muitas vezes sob nenhum pagamento, 

geralmente na indústria do sexo, mas também em outras atividades laborais ou domésticos. Ou 

seja, o TSH implica uma estreita vigilância das atividades das vítimas por parte dos traficantes, 

pelo que a movimentação das vítimas é muitas vezes restringida. Para o TEDH, o TSH envolve o 

uso de violência e ameaças contra outrem que vive e trabalha em condições desumanas e 

degradantes. Aliás, o TEDH relembra que o TSH é descrito no relatório informativo que 

acompanha a CCETSH como “a forma moderna de tráfico de escravos por todo o mundo 

antigo”188. 

De facto, apesar de se tratar de uma decisão histórica e inovadora em matéria de TSH e 

Direitos Humanos, tal decisão positiva (na medida em que chama para a atenção o facto do TSH 

não ser exclusivamente matéria penal, mas também de direitos humanos), levantou algumas 

dúvidas, sobretudo pela forma como o TSH foi inserido pelo TEDH dentro do conceito da 

escravidão e servidão exposto pela CEDH. Isto é, para Jean Allain, por mais importante que este 

caso possa ser para a conceptualização da natureza da proteção à vítima de exploração, do TSH 

e da vontade dos Estados de o erradicarem, para o autor, o caso Rantsev v. Cyprus and Russia 

traz consigo inúmeras discussões relativas à própria [in]capacidade do TEDH em decidir sobre 

questões derivadas do art. 4.º da CEDH com o objetivo de proteger os mais vulneráveis.    

Ou seja, a determinação do Tribunal de que as obrigações derivadas do art. 4.º da 

CEDH entram em ação, neste caso específico, pelo simples facto de o TSH se basear, 

semelhantemente, na escravidão, revelou-se para Jean Allain como uma incapacidade clara por 

                                                             
187

 Cfr. Vladislava STOYANOVA, “Dancing on the Borders of Article 4: Human Trafficking and the European Court of Human Rights in 
the Rantsev Case”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 30, nº2, 2012, p.  167. 

188 “The Court considers that trafficking in human beings, by its very nature and aim of exploitation, is based on the exercise of  
powers attaching to the right of ownership. It treats human beings as commodities to be bought and sold and put to forced labour, often for little 
or no payment, usually in the sex industry but also elsewhere […]. It implies close surveillance of the activities of victims, whose movements are 
often circumscribed […]. It involves the use of violence and threats against victims, who live and work under poor conditions […]. It is described by 
Interights and in the explanatory report accompanying the Anti-Trafficking Convention as the modern form of the old worldwide slave trade”, 
Acórdão Rantsev v. Cyprus and Russia , de 7 de janeiro de 2010 proferido no processo nº 25965/04, § 281 [interpolação nossa]. 
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parte do TEDH em se comprometer com as distinções jurídico-legais que existem entre esses 

dois conceitos interligados, no entanto, distintos. Isto é, para o autor, o TEDH “turva ainda mais 

as águas para onde deve ser feita uma distinção legal sobre os vários tipos de exploração 

humana, sejam estes o trabalho forçado, a servidão ou a escravidão” ou o TSH189. 

 Com efeito, a determinação do TEDH de que o TSH é baseado na escravidão, sobretudo 

devido à posse de outrem como sendo sua propriedade é a matéria principal da definição de 

escravidão, conforme estabelecida pela Convenção sobre a Escravatura de 1926, onde se lê que 

a “escravidão é o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual alguns ou todos os poderes 

inerentes ao direito de propriedade são exercidos”. Para Jean Allain, o TEDH excluiu com este 

pronunciamento, categoricamente a maior parte do conceito de TSH estabelecido pelo Protocolo 

de Palermo e pelo CCETSH, como por exemplo os elementos constituintes de "recrutamento, 

transporte, transferência, alojamento ou o acolhimento de outrem", bem como a utilização de 

meios específicos, tais como "a ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção”, entre 

outros. Além disso, foram também excluídos várias finalidades do TSH que constituem uma 

situação de exploração, como "a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de 

exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, práticas análogas à escravatura ou servidão ou 

mesmo a extração de órgãos190. Isto é, considerar o caso de Oxana Rantseva como uma caso de 

TSH, apenas à luz do art. 4.º, é uma fundamentação ambígua. Jean Allain acrescenta ainda que 

ao se abordar o TSH para “fins” de exploração, esta tipologia enquadra-se no contexto de 

obrigações estaduais negativas e não positivas. Tanto que, com o caso Rantsev v. Cyprus and 

Russia, os Estados membros do Conselho da Europa veem-se agora na obrigação de suprimir 

não só a escravidão, servidão e trabalho forçado, mas também qualquer tipo de exploração 

humana em seu território em geral191.      

 No mesmo sentido, Vladislava Stoyanova aponta vários aspetos preocupantes de 

raciocínio do TEDH no caso Rantsev v. Cyprus and Russia. Ou seja, esta autora, concorda com 
                                                             

189 “As a result [of the caseRantsev v Cyprus and Russia], the Court has further muddied the waters as to where legal distinction 
should be made regarding various types of human exploitation, be it the forced labour, servitude or slavery”, Cfr. Jean ALLAIN, “Rantsev v Cyprus 
and Russia: The European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery”, Human Rights Law Review 10, nº 3, Oxford University Press, 2010, 
p.546.          

190
 Cfr. Jean ALLAIN, “Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery”, op. cit., p. 

553. “In sum, with this pronouncement, the Court rids the content of trafficking of the methods of trafficking, the means of trafficking, and seven 
of the eight types of human exploitation as set out in the 2000 Palermo Protocol and the Council of Europe’s 2005 Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings”, Cfr. Jean ALLAIN, “Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery”, 
op. cit., p. 554.     

191
 Cfr. Jean ALLAIN, “Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery”, op. cit., p. 

555.  
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Jean Allain no facto de o Tribunal ter por um lado em conta o conceito de TSH como violador dos 

direitos humanos, que constitui, de facto, uma abordagem inovadora no âmbito do TEDH, mas 

não consagra, no entanto, qualquer análise jurídica eloquente quanto aos elementos 

constituintes da definição TSH dentro dos Direitos Humanos. Neste sentido, a questão central 

para a autora é a de que o quadro legal de TSH deve ser descartado pelo Tribunal neste caso 

específico, e deve-se concentrar apenas e exclusivamente nas proibições de escravidão, servidão 

e trabalho forçado192.  

Vladislava Stoyanova observa que a análise do quadro legal efetuada pelos legisladores 

em tomar medidas de proteção da vítima e de combate está longe de ser convincente, na 

medida em que o foco não deveria estar no aspeto da imigração ou sobre a prostituição, mas 

sim sobre em como modificar determinadas regras para que os abusos por entidades privadas 

sejam impedidos. Em suma, a autora alega que o TEDH poderia ter dedicado os seus recursos 

para uma reflexão mais alargada e progressista sobre a interpretação do conceito de escravidão, 

servidão e trabalho forçado, mas que o fenómeno de TSH, tal como exposto no Protocolo de 

Palermo e na CCETSH, não equivale ao art. 4.º tal como exposto pelo Tribunal, pelo que o TEDH 

deveria ter clarificado o alcance e os limites da escravidão, servidão e trabalho forçado do art. 4.º 

da CEDH193.  

Esta decisão do TEDH, mesmo que positiva e progressista, mereceria uma maior 

reflexão em futuros trabalhos académicos, pois demonstra dificuldades concetuais por parte das 

instâncias internacionais em relação ao TSH e o seu enquadramento em matéria penal e em 

matéria de direitos humanos, sobretudo à luz das convenções contra a escravatura. O Tribunal 

ao assimilar TSH à escravidão, tentando lidar sobretudo com a exploração humana e não 

escravidão per si, ao fazê-lo, não se envolve com os elementos constitutivos do que constitui 

realmente o fenómeno de TSH (ações, meios e fins) dando um entendimento muito estreito 

relativamente ao TSH através da determinação de que o art. 4.º constitui um princípio para se 

considerar as questões de TSH. A motivação do TEDH era o alargamento do âmbito de aplicação 

deste artigo, prevendo questões para além da escravidão, servidão e trabalho forçado. No 

entanto, deixa várias dúvidas em aberto sobretudo nos casos em que o TSH tem por finalidade, 

                                                             
192

 Cfr. Vladislava STOYANOVA, “Dancing on the Borders of Article 4: Human Trafficking and the European Court of Human Rights in 
the Rantsev Case”, op. cit., p. 175. 

193
 Cfr. Vladislava STOYANOVA, “Dancing on the Borders of Article 4: Human Trafficking and the European Court of Human Rights in 

the Rantsev Case”, op. cit., pp.  177 e 178.    
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por exemplo o roubo, mendicidade ou a extração de órgãos, em que o TEDH necessita de 

explicitar claramente em que medida é que o TSH constitui escravidão à luz do art. 4.º, e onde 

se inserem as finalidades como o roubo, a mendicidade forçada e a extração de órgãos no 

mesmo artigo. Também Jean Allain não tem dúvidas de que o caso Rantsev v. Cyprus and 

Russia será usado com bons olhos e bons resultados pelos advogados e defensores dos direitos 

humanos, e sobretudo aqueles que lidam com o TSH ou as "formas modernas de escravidão". 

No entanto, afirma que com este pronunciamento do TEDH, a inserção do TSH nos Direitos 

Humanos continua a ser ainda profundamente ambígua em termos legais194.   

 

7. O papel da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 

 

A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) constitui a maior 

organização regional de segurança do mundo (com 56 Estados membros). Esta Organização tem 

como objetivos principais a deteção de ameaças à segurança, prevenção de conflitos, gestão de 

crises e reabilitação pós-conflito no seu espaço. Ao nível da OSCE, é importante a Declaração 

Ministerial de Vilnius de 7 de dezembro de 2011, para o combate a todas as formas de tráfico 

de seres humanos. Nesta Declaração, os Estados reafirmaram a sua determinação em 

implementar os Compromissos da OSCE, incluindo o Plano de Acção Contra o Tráfico de Seres 

Humanos, de 2003195, que apela à adoção de novas estratégias contra o TSH no plano nacional 

e internacional, numa série de áreas que vão desde o apoio, proteção, acolhimento e 

repatriamento das vítimas de TSH (incluindo-se aqui as matérias decaráter social e económico), 

até ao estabelecimento de unidades especiais de combate ao tráfico nos países de origem e nos 

de destino196. Os Estados comprometem-se também a utilizar as estruturas relevantes da OSCE 

de forma mais intensiva, invocando o reforço da parceria da OSCE com outras organizações 

internacionais e regionais, bem como sociedade civil.  

Uma das ações contra o TSH por parte da OSCE é o Office of the Special Representative 

and Co-ordinator que possui um papel indispensável de coordenação da luta contra este crime. 

Os Estados participantes da OSCE são responsáveis por abordar o problema a nível nacional, e 

                                                             
194

 Cfr. Jean ALLAIN, “Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery”, op. cit., p. 
557. 

195
 Decisão nº 557, de Julho de 2003.    

196
 Cfr. Boaventura de SOUSA SANTOS, et al., Tráfico de mulheres em Portugal para fins de exploração sexual, op. cit., p. 59.   
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têm como tarefa primordial a de ajudar na implementação de compromissos de combate ao 

TSH. De acordo com seu mandato, o Representante Especial incentiva os governos dos Estados 

participantes a colocarem-se na luta contra todas as formas de TSH na sua agenda política 

prioritária. As visitas aos vários países servem para estabelecer um diálogo direto e construtivo 

sobre a política antitráfico. Durante as visitas aos países, o Representante Especial realiza 

consultas com as autoridades governamentais, parlamentares e representantes do poder 

judiciário e as ONG sobre questões de TSH e tem como objetivo principal o de compartilhar 

conhecimento e boas práticas. Após cada visita, o Representante Especial redige um relatório 

nacional sobre a situação da luta contra o TSH em cada país, sublinhando as práticas 

promissoras de cada país, bem como desafios encontrados na política antitráfico que 

necessitam de serem melhoradas. O relatório contém na sua parte final algumas 

recomendações concretas para o reforço dos compromissos dos Estados com os da OSCE na 

luta contra o TSH197.  

Ainda no âmbito da OSCE, destacamos o fórum The Alliance against Trafficking in 

Persons que é um amplo fórum internacional que inclui organizações internacionais, não-

governamentais e que unem forças para prevenir e combater o TSH. Este fórum ajuda a 

desenvolver estratégias conjuntas eficazes, combinando esforços individuais, e fornecendo aos 

OSCE e seus parceiros participantes, abordagens inovadoras e coordenadas para reforçar a 

prevenção do TSH198.  

 

8. Instrumentos adotados no âmbito da União Europeia em matéria de tráfico de 

seres humanos 

 

A luta contra o TSH começa a receber cada vez mais atenção a nível europeu, isto 

devido a ameaça dos valores fundamentais das sociedades democráticas contemporâneas199. 

Este aumento do número de vítimas de TSH na Europa ao longo dos últimos anos tem justificado 

a necessidade de melhorias nas políticas públicas contra este crime em particular. Embora a 
                                                             

197 A Embaixadora Madina Jarbussynova, do Cazaquistão, é a coordenadora da OSCE e a Representante Especial de Combate ao 
TSH, representando a OSCE a nível político em questões de combate ao TSH. Ela assumiu o cargo em setembro 2014. 

198 O Representante Especial realiza anualmente uma conferência ao nível da Aliança e duas reuniões da AllianceExpertCo-
ordination Team. Para mais informações acerca do papel da OSCE na luta contra o TSH, consultar: http://www.osce.org/secretariat/trafficking 
[12.8.2014]. 

199 Cfr. CdE – Conselho da Europa, “Explanatory Report on the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings”, CETS n.º 197, § 1, disponível em: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/197.htm [13.8.2014].    
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prevenção do TSH e a punição apropriada dos agentes criminosos tenha de continuar a 

constituir objetivos estratégicos dos decisores políticos, a proteção das vítimas tem de 

permanecer um objetivo também importante nas agendas políticas dos Estados.  

A UE continuou a progredir em termos de legislação em favor das vítimas através do 

Tratado de Lisboa, reforçado pelo posicionamento dos direitos fundamentais na vanguarda do 

Tratado da Comunidade da União Europeia e o estado vinculativo da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (CDFUE) de 2000. Aliás, com a aprovação do Tratado de 

Lisboa, a CDFUE que menciona expressamente a proibição tortura e dos tratos ou penas 

desumanos ou degradantes (art. 4.º), da escravidão e da servidão (art. 5.º n.º 1), do trabalho 

forçado (art. 5.º n.º 2), mencionando expressamente no seu art. 5.º n.º 3 que “[é] proibido o 

tráfico de seres humanos”200. Esta carta acrescenta maior proteção aos direitos das vítimas 

através de uma série de artigos detalhados sobre os direitos civis e políticos, bem como os 

direitos sociais e económicos e uma disposição que proíbe a discriminação201. As principais 

medidas foram identificadas no Programa de Estocolmo de ação da UE no domínio da liberdade, 

segurança e justiça, a partir de 2009-2014 e da Comunicação da Comissão relativa a um 

conjunto de direitos das vítimas, reconhecendo o papel e as necessidades das vítimas em 

processo penal, no entanto, ainda não são abordados suficientemente, e o nível dos direitos das 

vítimas difere significativamente em toda a UE202.   

O Protocolo de Palermo foi adotado tanto pelos Estados membros da UE como pela 

mesma, dando lugar a uma série de diretivas europeias que tratam da luta contra o TSH dentro 

dos seus Estados membros. As mais recentes diretivas consideram a proteção das vítimas e a 

observância de seus direitos (humanos) como matéria primária203. A abordagem da UE contra o 

TSH reconhece a natureza específica do fenómeno. Neste sentido, a UE tem vindo a colocar a 

vítima e seus direitos humanos no centro de todas as atenções, reconhecendo 
                                                             

200
 Reza o artigo 4.º, acerca da proibição da tortura e dos tratos ou penas desumanos ou degradantes, que “ninguém pode ser 

submetido a tortura, nem a tratos ou penas desumanos ou degradantes”. Por eu turno, o artigo 5.º acerca da proibição da escravidão e do 
trabalho forçado, reza no seus n.ºs  que “[n]inguém pode ser sujeito a escravidão nem a servidão. 2. Ninguém pode ser constrangido a realizar 
trabalho forçado ou obrigatório. 3. É proibido o tráfico de seres humanos”. 

201
 “A carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, apesar de poder ser de enorme utilidade para o intérprete, por resultar  

de um trabalho em que se expressa um consenso entre os Estados-membros da União Europeia sobre os direitos fundamentais, por não ser 
vinculativa nos termos do artigo 8, permanece uma fonte de carácter auxiliar”. Cfr. Andreia Sofia PINTO OLIVEIRA, O Direitos de Asilo na 
Constituição Portuguesa – Âmbito de Proteção de um Direitos fundamental, op. cit., p. 178.  

202
 Cfr. EC- European Comission, “Strengthening victims’ rights in the EU”, COM(2011) 274 final, Bruxelas, 2011, disponível em: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/criminal/victims/docs/com_2011_274_en.pdf [15.8.2014]. O programa de Estocolmo será ainda 
analisada de forma mais detalhada no presente capítulo.   

203 A UE segue a mesma definição de TSH utilizada pela ONU, considerando a abordagem dos três passos, ação, meio e finalidade. 
Cfr. art. 4.º a) da Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos.   
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consequentemente a necessidade de uma abordagem sensível às mais vulneráveis, 

nomeadamente à criança. Estes direitos variam desde a assistência de urgência, cuidados de 

saúde, direitos laborais, direitos em matéria de acesso à justiça até às possibilidades de pedir 

indemnização por danos sofridos204.  

Isto é, após o Protocolo de Palermo, muitos Estados europeus, bem como a própria EU, 

têm vindo a focar a sua atenção na implementação de estratégias e políticas de combate ao TSH 

com uma abordagem mais holística, em vez de estabelecer o TSH apenas como uma infração 

penal. Assim, pretende-se evitar violações de direitos humanos das vítimas de TSH. Neste 

sentido, proceder-se-á ao mapeamento da legislação relativa às medidas de proteção, bem como 

da prática na sua aplicação, existente nos na UE, sobretudo com o objetivo de se identificar 

possíveis lacunas, bem como de avaliar o grau de proteção efetivamente oferecido às vítimas de 

TSH e da criminalidade em geral.  

 

Os tratados e as políticas públicas da UE em matéria de proteção das vítimas de 

tráfico de seres humanos 

 

A especial vulnerabilidade de uma vítima que não entende a língua de um estado 

também tem de ser levado em consideração e as medidas específicas devem ser tomadas a fim 

de garantir que toda a informação dada possa ser entendida pela vítima. Acerca da questão da 

passagem automática dos dados das vítimas para serviços de apoio, estes têm de ser daí 

levantadas novamente; o consentimento negativo (top-out) da vítima deve ser o princípio a 

seguir, ou seja, o encaminhamento para os serviços deve ser feito, a menos que a vítima 

expressamente se recuse, caso em que apenas a confidencialidade dos dados pessoais serão 

mantidos. 

Na UE, o TSH começou a ser uma prioridade da agenda política, quando foi elaborada 

em 1996 pela Comissão, a primeira correspondência ao Conselho e ao Parlamento Europeu 

sobre o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual205.Todos os indicadores apontam para 

um aumento progressivo do número de vítimas todos os anos.  

                                                             
204 Cfr. Diretiva 2011/36/UE do Parlamento e Conselho Europeu, de 5 de abril de 2011, sobre prevenção e combate ao tráfico de 

seres humanos e à proteção das vítimas que substitui Decisão-quadro do Conselho 2002/629/JAI.   
205

 Cfr. Boaventura de SOUSA SANTOS et al., Tráfico de mulheres em Portugal para fins de exploração sexual, op. cit., p. 48.  



70 
 

Em 1999, a UE estava a considerar o impacto da criminalidade transfronteiriça sobre as 

vítimas. O Parlamento Europeu aprovou então uma "Resolução sobre as vítimas da criminalidade 

na União Europeia: reflexões sobre as normas e ação”. Ao mesmo tempo, o Conselho Europeu 

decidiu-se pela criação de uma legislação mais rigorosa de combate ao tráfico e exploração de 

seres humanos. Tal sucedeu-se com os acordos nas suas conclusões de Tampere de 1999 

(também conhecido como o Tratado de Tampere),sobre uma maior cooperação em matéria 

penal e, em particular, as normas mínimas que devem ser elaboradas levando a uma maior 

proteção das vítimas de crimes, em especial as vítimas de criminalidade, bem como o acesso à 

justiça e o seu direito à indemnização por danos sofridos, incluindo os custos judiciais206. Tal 

missão já lhe tinha conferido o Tratado de Amsterdão, de 1997207, tratado este que incorporou o 

Acordo Schengen208ao serviço da comunidade europeia, em que os Estados membros se 

comprometem em estabelecer sanções sobre que transpassa fronteiras estaduais ilegalmente, 

bem como quem participa ou tente ajudar determinada pessoa a entrar ou permanecer em 

determinado território de forma ilegal209.  

Já no ano de 2002, procedeu-se à adoção da Declaração de Bruxelas, a qual define o 

TSH como um fenómeno abominável e preocupante, envolvendo finalidades como a exploração 

sexual, a exploração do trabalho em condições análogas à escravatura, a exploração por 

mendicidade, bem como a servidão doméstica. Esta Declaração de Bruxelas visa sobretudo 

desenvolver medidas e normas de cooperação europeias e internacionais, boas práticas e 

mecanismos de prevenção e combate contra o TSH.   

A UE mostra-se preocupada com a dimensão da migração e do crime de TSH em que se 

insere, sobretudo através de programas como o STOP e Daphne. O STOP constitui um incentivo 

e programa de intercâmbio destinado aos responsáveis pela ação contra o TSH e a exploração 

                                                             
206

 Cfr. Elisangela Melo REGHELIN, “Considerações jurídicas sobre o tráfico de pessoas nos sistemas penais espanhol e brasileiro”, 
in As ciências criminais em Debate, Renata Almeida da Costa & Luiz Fernando Pereira Neto (Ed.), Passo Fundo, Universidade de Passo Fundo 
Editora, 2007, p. 114.  

207 O Tratado de Amesterdão foi aprovado e ratificado por Portugal através da Resolução da Assembleia da República, n.º 7/99 e do 
Decreto do Presidente da República n.º 65/99, de 19 de Fevereiro. Tratado disponível em: http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_pt.pdf [12.8.2014].  
208O Acordo, assinado em Schengen em 14 de Junho de 1985, entre os Governos dos Estados Benelux, da Alemanha e da França, relati vo à 
supressão gradual dos controlos nas fronteiras comuns. 

209 Cfr. Elisangela Melo REGHELIN, “Considerações jurídicas sobre o tráfico de pessoas nos sistemas penais espanhol e brasileiro”, 
in As ciências criminais em Debate, Renata Almeida da Costa & Luiz Fernando Pereira Neto (Ed.), op. cit., p. 115. Cfr. também, MAI – Ministério 
da Administração Interna & OTSH – Observatório de Tráfico de Seres Humanos, “Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 12 -07-2011, 
Processo n.º 33/05.0 JBLSB.C-5.ª Secção (inédito)”, in Tráfico de Seres Humanos - Coletânea Selecionada de Instrumentos Jurídicos, Políticos e 
Jurisprudência em Portugal, na Europa e no Mundo, op. cit., p. 491. 
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sexual de crianças. O programa STOP II (1996-2002)210destina-se a facilitar e apoiar a 

cooperação e o trabalho em rede entre os atores influentes, como os funcionários públicos, e 

fornecer treinamento e intercâmbio de informações em matéria de prevenção e luta contra o 

TSH, em especial de crianças. O programa também está disponível para as ONG e também está 

voltada para os países candidatos à UE211.Por sua vez, o programa DAPHNE III (2007-2013) tem 

como objetivo o de prevenir a violência contra as mulheres, crianças e jovens e fornecer apoio às 

vítimas. Incentiva as ONG dos diversos Estados da UE para a colaboração e atividades, muitas 

das quais estão relacionadas especificamente com o tráfico de mulheres212. O programa Daphne 

III visa sobretudo prevenir e combater todas as formas de violência, especialmente de natureza 

física, sexual ou psicológica, contra as crianças, os jovens e mulheres. Também tem como outro 

objetivo o de proteger as vítimas e grupos de risco, visando atingir um elevado nível de proteção 

da saúde física e mental, bem-estar e coesão social em toda a União Europeia. Este programa é 

a terceira fase do Programa Daphne e abrangeu o período 2007-2013213.  

Por sua vez, o Programa de Estocolmo214 visa impulsionar uma Europa mais aberta e 

segura com o objetivo de servir e proteger todos os cidadãos215. Adotado pelo Conselho Europeu 

na sua reunião de 10 e 11 de dezembro de 2009, a Comissão e os Estados membros da UE 

foram convidados a analisar a melhor forma de aperfeiçoar as boas práticas e sobretudo a 

legislação e medidas de apoio concretas de proteção às vítimas já vigentes, dando especial 

atenção ao apoio a todas as vítimas de criminalidade e ao seu consequente reconhecimento 

como tal. É dada ainda uma atenção particular à proteção dos direitos da criança e dos grupos 

vulneráveis, incluindo as vítimas de TSH, pelo que uma das ações do programa consiste em 

                                                             
210

 Para uma análise mais pormenorizada do Programa, aceder em: http://europa.eu/legislation_summaries/ 
justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l33015_en.htm [12.8.2014]. 

211 Constitui umaação conjunta 96/700/JAI, de 29 de novembro de 1996, aprovada pelo Conselho Nos termos do artigo K nº3 do 
Tratado da União Europeia, estabelecendo um programa de incentivo e de intercâmbio destinado aos responsáveis pela ação contra o tráfico de 
seres humanos e a exploração sexual de crianças.  

212
 Para uma análise mais pormenorizada do programa aceder em: http://europa.eu/legislation_summaries/justice 

_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l33600_en.htm [13.8.2014]. 
213

 Aprovado pela Decisão n.º 779/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2007 que estabeleceu para 
o período 2007-2013 o programa específico de prevenção e combate à violência contra as crianças, os jovens e as mulheres e de proteção das 
vítimas e dos grupos de risco (programa Daphne III), como parte dos programas gerais de direitos fundamentais e justiça.Que complementa os 
programas existentes nos Estados membros e tem por base as políticas e objetivos dos dois programas de Daphne anteriores (Daphne e Daphne 
II).  

214 Cfr. o Programa de Estocolmo 2010-2014, na íntegra em: http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental 

_rights_within_european_union/jl0034_pt.htm [20.8.2014]. 
215 O Programa estabelece prioridades para o espaço de justiça, liberdade e segurança na EU durante o período  2010 - 2014. Este 

programa visa dar resposta aos desafios futuros bem como fortalecer oa justiça, liberdade e segurança através de ações centradas nos interesses 
e nas necessidades dos cidadãos europeus.   
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promover a integração e os direitos dos migrantes bem como considerar a situação peculiar dos 

menores não acompanhados216.  

A Comissão Europeia adotou, no dia 19 de junho de 2012, a Estratégia da UE para a 

erradicação do tráfico de seres humanos (2012-2016)217. No âmbito desta estratégia, a UE 

acaba por definir 40 medidas e práticas concretas de combateao TSH, dando assim máxima 

prioridade à proteção e aos direitos das vítimas. 

Com esta estratégia, a Comissão foca a sua atenção em ações de apoio e complemento 

à aplicação da legislação comunitária sobre o TSH, sobretudo através da Diretiva n.º 

2011/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, adicionando um valor acrescentado e 

complementar ao trabalho realizado pelos Governos, organizações internacionais e sociedade 

civil na UE218. A nomeação de uma coordenadora europeia antitráfico, no seio da UE, representa 

um marco importante, dada a missão de melhorar a coordenação entre as instituições da UE em 

promover o progresso das políticas comunitárias já existentes. A coordenadora será também 

responsável pela monitorização e implementação da nova e integrada estratégia da UE. 

Este plano pretende reforçar os esforços da Europa e colocar, entre outros, a assistência 

à vítima na linha da frente. O quadro de políticas nesta área apresenta-se igualmente dinâmico e 

abrangente. A assistência e o apoio à vítima devem ser baseados nas necessidades individuais 

da vítima e deve incluir, pelo menos, alojamento adequado e seguro, a assistência material, o 

tratamento médico, assistência psicológica, aconselhamento e informação bem como serviços 

de tradução e interpretação.  

De acordo com o plano estratégico, as vítimas devem receber a proteção e assistência 

adequada em função do risco individual e avaliação de necessidades através de mecanismo 

nacionais. Afirma ainda que a Comissão Europeia elaborará orientações sobre como desenvolvê-

los em 2015. Neste momento, quando as vítimas atravessam as fronteiras, os problemas são 

geralmente resolvidas bilateralmente. Este processo é muitas vezes demorado e ineficiente. Em 

consonância com uma abordagem centrada na vítima, em 2015, a Comissão desenvolverá um 

                                                             
216

 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões, de 20 de abril de 2010, Plano de Ação de aplicação do Programa de Estocolmo, disponível em: http://europa.eu/ 
legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0036_pt.htm [21.8.2014].  

217
 Plano Estratégico disponível em: http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_ 

human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf [21.8.2014].  
218 Cfr. neste sentido, Acórdão Rantsev v. Cyprus and Russia, Processo nº 25965/04, Julgamento final de 10 de maio de 2010. 
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modelo de mecanismo transnacional que ligue os mecanismos nacionais de referência para 

melhor identificar, proteger e auxiliar as vítimas.   

Além disso, no que diz respeito ao tráfico de crianças, não existe atualmente nenhuma 

definição uniforme de um tutor ou representante legal em todos os Estados e as suas funções, 

qualificações e compreensão das competências variam de um Estado membro para outro.  

Em 2014, juntamente com a Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, a Comissão 

pretendia desenvolver um modelo de melhores práticas sobre o papel dos responsáveis ou 

representantes de crianças vítimas de TSH219.  

Algumas ações prioritárias serão, então, a elaboração de orientações sobre a proteção 

das vítimas, diretrizes para uma melhor identificação das vítimas de TSH, diretrizes sobre 

sistemas de proteção da criança, bem como a inclusão de TSH nas cláusulas de direitos 

humanos, a criação de uma plataforma da UE de organizações da sociedade civil e prestadores 

de serviços e a pesquisa científica sobre os grupos de risco elevado para o TSH.   

 

Outros instrumentos jurídicos relativos à proteção das vítimas no âmbito da UE 

 

Em 2001, o Conselho da União Europeia adotou a Decisão-Quadro 2001/220/JAI220 

relativa ao estatuto da vítima em processo penal. O objetivo principal era o de estabelecer e 

garantir um elevado nível de proteção às vítimas em toda a UE. Os Estados membros devem 

aproximar as suas leis e regulamentos, na medida do necessário, para atingir este objetivo. A 

Decisão-Quadro inclui assim disposições relacionadas com os direitos das vítimas durante o 

processo penal, e também medidas que se aplicam antes e após o processo mitigar os efeitos 

do crime. Segundo o art. 18.º da decisão, a maioria dos Estado membros já asseguram ampla 

proteção das vítimas de crimes. No entanto, há uma necessidade de apresentação de um 

quadro ainda mais amplo e de recolha de informações mais sistemáticas a respeito de vários 

                                                             
219 Cfr.EC– European Comission, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic And Social Committee and the Committee of the Regions, The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 
2012–2016”, Brussels, COM(2012) 286 final, 2012, pp. 6 e 7.   

220 Decisão-Quadro do Conselho Europeu, de 15 de Março de 2001, disponível em: http://www.dgpj.mj.pt/ 

sections/relacoes-internacionais/anexos/2001220jaidecisao/downloadFile/file/DQ_2001.220.JAI_Estatuto_da_Vitima.pdf?nocache 
=1199967111.5 [17.8.2014]. 
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aspetos da proteção dos direitos e outras formas de apoio às vítimas de crimes a nível 

nacional221. 

Por sua vez, é importante recordar que a Diretiva 2004/80/CE do Conselho, de 2004, 

já relativa à indemnização das vítimas da criminalidade, obriga os Estados a informar as vítimas, 

nomeadamente sob o exposto no art. 4.º, que reza que os Estados membros devem assegurar 

aos potenciais requerentes a compensação a que tenham direito bem como o acesso às 

informações essenciais sobre as possibilidades em solicitar uma indemnização, por qualquer 

meio que os Estados membros considerem adequadas. A equipa que presta assistência deve 

fornecer, a pedido do requerente, as orientações e informações necessárias sobre a forma como 

a aplicação deve ser preenchida e sobre a documentação suplementar que possa ser necessária 

(art. 5.º).As vítimas devem ter o direito a uma indemnização justa e adequada pelos prejuízos 

que sofreram, independentemente do Estado onde o crime ocorreu. Esta diretiva obriga os 

Estados membros a preverem na sua legislação nacional um regime de indemnização para as 

vítimas de crimes dolosos violentos, estabelecendo um sistema destinado ao acesso à 

indemnização por parte das vítimas em situações transfronteiras. O montante da indemnização 

paga a cada vítima é deixado ao critério do Estado membro, deve, no entanto, ser justo e 

adequado222. 

Em 2011, entrou em vigor a mais recente Diretiva 2011/36/UE223 em matéria de 

prevenção e combate ao TSH e à proteção das vítimas. Uma das características fundamentais 

desta Diretiva é que amplia a definição de TSH tal como previsto no Protocolo de Palermo, ao 

incluir também a mendicidade forçada, particularmente em casos envolvendo crianças, bem 

como outras formas de exploração de atividades criminosas, tais como furto em lojas e para fins 

de tráfico de droga. Além disso, o casamento forçado, a adoção ilegal e tráfico para fins de 

extração de órgãos também são agora considerados como atividades que violam a integridade e 

dignidade humanas e, portanto, podem constituir formas resultantes de TSH. Exige também aos 

                                                             
221 Cfr., Relatório da Comissão, nos termos do artigo 18.º da Decisão–Quadro do Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa ao 

estatuto da vítima em processo penal (2001/220/JAI), COM(2009) 166 final, Bruxelas, 2009. Disponível em: http://eur -
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:PT:PDF [17.8.2014].  

222 Cfr. Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu, de 20 de Abril de 
2009, sobre a aplicação da Diretiva 2004/80/CE do Conselho relativa à indemnização das vítimas da criminalidade [COM(2009) 170]. Este 
relatório afirma que existem informações sobre o funcionamento dos procedimentos previstos nos artigos 5.º a 10.º da Diretiva  relativamente a 
12 Estados-Membros: República Checa, Dinamarca, Irlanda, Espanha, Chipre, Letónia, Luxemburgo, Hungria, Portugal, Finlândia, Suécia e Reino 
Unido.  

223
 Que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/GAI do Conselho. Diretiva 2011/36/UE disponível em: 

http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/l_10120110415pt00010011_.pdf [17.8.2014]. 



75 
 

Estados "atender às vítimas com necessidades especiais, onde essas necessidades derivam, em 

particular, do facto de a vítima estar grávida, da sua saúde, possuir deficiência, distúrbio mental, 

ou se sofreram uma forma grave de violência psicológica, física sexual. "A diretiva exige aos 

Estados para atenderem às necessidades de saúde das pessoas traficadas e sua transposição 

para o direito interno dos Estados deve apresentar internamente os direitos aplicáveis para as 

pessoas traficadas. Após o período de transposição, as pessoas traficadas podem procurar fazer 

valer os seus direitos no âmbito da própria Diretiva 2011/36/UE. 

Nesta sentido, a UE reconhece a necessidade das vítimas poderem exercer efetivamente 

os seus direitos. Cabe aos Estados membros encontrar os meios adequados para atingir os 

objetivos definidos na diretiva224. A Diretiva 2011/36/UE reconhece a diversidade de TSH e 

sugere uma abordagem mais específica para apoiar as vítimas de TSH, uma vez que homens e 

mulheres entram, por diferentes razões, em contato com os agentes criminosos e são assim 

traficadas para as mais diversas finalidades. O art. 12.º da Diretiva 2011/36/EU assegura, por 

exemplo, a proteção das vítimas, proporcionando-lhes aconselhamento gratuito e representação 

jurídica, como também acesso a programas de apoio para prevenir uma possível vitimização 

secundária225. De acordo com uma abordagem centrada na vítima, o art. 17.º também 

reconhece, por sua vez, que as vítimas de TSH são elegíveis para o acesso aos regimes 

compensatórios como outras vítimas de crimes de intenção violentos. A Diretiva 2011/36/UE 

não deve ser lida como um documento final sobre as obrigações de proteção dos direitos 

humanos em relação às vítimas de TSH, mas, pelo contrário, dentro do contexto dos tratados 

universais de direitos humanos. Em alguns aspetos, a Diretiva 2011/36/UE especifica a 

abrangência das obrigações estaduais para a questão específica do TSH, incluindo as medidas 

de prevenção e formação226.  

Já noutras áreas, particularmente no que diz respeito aos direitos das vítimas, estes 

compromissos de longo alcance têm de derivar dos tratados gerais de direitos humanos, que são 

especificados pelos comentários e recomendações dos relatórios de Estado. Os direitos das 

                                                             
224 Cfr. a título exemplificativo a Diretiva 2011/36/UE do Parlamento e do Conselho Europeu, de 5 de Abril de 2011, sobre 

prevenção e combate ao TSH e à proteção das vítimas e que substitui Conselho Decisão-quadro 2002/629 / JAI.  
225 Vitimização secundária é caracterizada pelo envolvimento da culpabilização ou desvalorização das atitudes, comportamentos e 

práticas da vítima, que resultam num trauma adicional para os sobreviventes de violência, sobretudo de violência sexual. Cfr.  Isabel CORREIA & 
Jorge VALA, “Crença no mundo justo e vitimização secundária: O papel moderador da inocência da vítima e da persistência do sofrimento”, 
Análise Psicológica, nº3 (XXI), 2003, pp. 341-352.  

226
 Cfr. Petra FOLLMAR-OTTO & Heike RABE, “Menschenhandel in Deutschland - Die Menschenrechte der Betroffenen stärken“, op. 

cit., p. 40.  
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vítimas de TSH para permanecer em território nacional/europeu, obter proteção social e de 

saúde, foram regulados na diretiva relativa à emissão do título de residência para nacionais de 

países terceiros que sejam vítimas do TSH. No entanto, esse direito manteve-se muito abaixo da 

situação jurídica em muitos Estados membros da UE227. A dissociação dos direitos das vítimas 

da vontade em participarem como testemunhas no processo penal, é corroborado pela lei 

internacional dos direitos humanos. Mas esse direito não foi incluído na Diretiva 2011/36/UE 

que pode ser considerada assim a maior derrota da negociação da Diretiva. No entanto, é 

importante referir que nem a Diretiva, nem a legislação europeia proíbem os Estados de irem 

para além desse protótipo, permitindo aos Estados aperfeiçoamentos na sua legislação nacional.   

Por sua vez, a Diretiva 2011/99/UE228 relativa à decisão europeia de proteção, foi adotada em 

2011 e profere que as vítimas da criminalidade estão sob proteção de seus agressores num 

Estado membro da EU e será capaz de obter proteção semelhante, se eles se moverem para 

outro Estado membro. Ou seja, a diretiva estabelece regras que permitem uma autoridade 

judicial ou equivalente de um Estado-Membro em que uma medida de proteção foi adotada com 

vista a proteger uma pessoa contra um ato criminoso de outra pessoa que possa pôr em perigo 

a sua vida, integridade física ou psicológica, dignidade, liberdade pessoal ou integridade sexual, 

para emitir uma decisão europeia de proteção que permita à autoridade competente de outro 

Estado-Membro para continuar a proteção da pessoa no território de outro Estado membro, após 

a conduta criminosa ou alegada conduta criminosa, de acordo com a legislação nacional do 

Estado de emissão. Além disso, a UE tem harmonizado certos delitos transfronteiriços a fim de 

assegurar o julgamento de crimes particularmente graves229.  

No que concerne à proteção das crianças vítimas de TSH, foi adotado a Diretiva 

2011/93/UE de 13 de dezembro de 2011, sobre o combate ao abuso sexual e exploração 

sexual de crianças e pornografia infantil230. Com a adoção da Diretiva, os tribunais europeus 

passaram a julgar este tipo de crimes segundo os mesmos critérios, aplicando também penas 

                                                             
227 Cfr., Diretiva 2004/81/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao título de residência concedido aos nacionais de 

países terceiros que sejam vítimas do TSH ou auxílio à imigração ilegal e que cooperem com as autoridades competentes. 
228

 Diretiva 2011/99/UE disponível em: http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/CELEX-32011L0099-PT-TXT.pdf [21.8.2014]. 
229

 Cfr.a título exemplificativo, a Diretiva 2011/93/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 2011, relativa 
à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil.  

230 Que substitui a Decisão Quadro 2004/68/JAI. Diretiva disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=EN [21.8.2014].   
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de prisão semelhantes. No mesmo sentido, todos os Estados da UE ficaram sob a obrigação de 

prestar todo o apoio necessário às vítimas de TSH. 

Esta Diretiva harmoniza por toda a UE as infrações penais relativas a abusos sexuais 

cometidos contra as crianças, a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil. 

Estabelece Também as sanções mínimas a aplicar aos ofensores. As novas regras também 

incluem disposições destinadas a combater a pornografia infantil online bem como o turismo 

sexual de menores. Além disso, pretende-se evitar que pedófilos já condenados exerçam 

atividades profissionais que envolvam contacto regular com crianças.  

No que toca à proteção dos menores, em conformidade com as disposições previstas na 

Diretiva relativa ao estatuto da vítima em processo criminal, a assistência e apoio devem ser 

fornecidas às vítimas, antes, durante e após o processo judicial. As crianças vítimas de abuso 

sexual, exploração sexual ou pornografia infantil serão consideradas vítimas especialmente 

vulneráveis  e devem ser tratados da forma mais adequada possível tendo em conta a sua 

situação frágil. Serão ainda tomadas medidas específicas de proteção, em particular, quando o 

agressor é um membro da família da criança. Além disso, jovens vítimas devem ter, sem 

demora, o acesso a aconselhamento e representação jurídica gratuita. Além disso, a assistência 

e o apoio não devem depender da sua vontade de cooperar na investigação ou do processo 

judicial. 

A UE toma uma atitude forte no domínio da proteção de vítimas e reconhece a 

necessidade em respeitar as vítimas e o seu papel no processo judicial, a proteção da vítima 

para evitar uma vitimização secundária através do reconhecimento das suas vulnerabilidades 

bem como da compensação por perdas e/ou danos sofridos. As vítimas de crimes têm o direito 

de acesso à justiça penal no âmbito da CEDH e participação ativa no processo penal nos termos 

do CDFUE, bem como sob a Diretiva 2012/29/UE231 (que substitui a Decisão-Quadro 

2001/220/JAI) do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Outubro 2012. Esta última 

Diretiva estabelece ainda as normas mínimas sobre os direitos, apoio e proteção às vítimas de 

crime232.  

                                                             
231

 Diretiva 2012/29/EU disponível em: http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/LexUriServ_Directiva_PT.pdf [21.8.2014]. 
232

Através da Diretiva 2012/29 / UE, de 25 de Outubro 2012, o Parlamento Europeu e o Conselho, estabelecem normas mínimas 
relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas de crime, e substitui a Decisão-Quadro 2001/220, bem como a Decisão-Quadro 
2004/80/CE, relativa à indemnização das vítimas da criminalidade.   
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Segundo o art. 3.º, n.º1 da Diretiva supramencionada, os Estados devem tomar medidas 

adequadas para ajudar as vítimas a compreender e a serem compreendidas desde o primeiro 

contacto e durante todos os outros contactos necessários com as autoridades competentes no 

processo judicial. As vítimas devem também ser informadas acerca do tipo de apoio que podem 

receber, nomeadamente, se necessário, informações sobre o acesso a cuidados de saúde, a 

apoio especializado, incluindo apoio psicológico, e o alojamento (art.4º n.º 1 (a))233. A Diretiva 

defende ainda no seu parágrafo 38.º que “os serviços de apoio devem basear-se numa 

abordagem integrada e personalizada que tenha em conta, nomeadamente, as necessidades 

específicas das vítimas e a gravidade dos danos por elas sofridos em consequência do crime, 

bem como a relação entre as vítimas, os autores do crime, as crianças e o seu ambiente social 

mais amplo”. É ainda recomendado que as instituições de apoio ofereçam, “abrigo e alojamento 

seguro, a prestação de cuidados de saúde imediatos, a prescrição de exames médicos e 

forenses a fim de obter provas em casos de violação ou agressão sexual, aconselhamento 

psicológico a curto e longo prazo, acompanhamento pós-traumático, aconselhamento jurídico, 

apoio judiciário e serviços específicos para crianças vítimas diretas ou indiretas”.  

No que concerne especificamente às crianças vítimas, o art. 1.º n.º 2 afirma que os 

Estados devem assegurar, caso a vítima seja uma criança, o superior interesse da criança para 

que seja avaliada de forma personalizada. Deve prevalecer assim uma abordagem sensível à 

criança, que tenha em conta a sua idade, a maturidade, opinião pessoal, as necessidades e as 

preocupações da criança. A criança e o titular da responsabilidade parental ou outro 

representante legal, se existir, devem ser informados acerca de todas as medidas ou direitos 

especificamente sensíveis à criança. Acrescenta ainda o art. 24.º n.º2, que caso a idade da 

vítima seja incerta e existam motivos para crer que se trata de facto de uma menor, presume-se 

para efeitos da presente Diretiva, que a vítima é uma criança. A Diretiva afirma ainda que, sem 

prejuízo das normas em matéria de prescrição, o atraso na denúncia de um crime por medo de 

                                                             
233

 No entanto, segundo o ponto n.º 51 da Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, “caso a vítima tenha 

abandonado o território do Estado-Membro em que o crime foi cometido, esse Estado-Membro deixa de estar obrigado a prestar assistência, 
apoio e proteção, exceto no que diga diretamente respeito a qualquer processo penal em curso em relação ao crime em causa, como medidas 
especiais de proteção durante a audiência. Cabe ao Estado-Membro de residência da vítima prestar a assistência, o apoio e a proteção de que a 
vítima necessite para recuperar”. 
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retaliação, humilhação ou estigmatização não deverá traduzir-se na recusa de confirmação da 

queixa apresentada pela vítima.   
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CAPÍTULO III 

O COMBATE AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS E A PROTEÇÃO DA VÍTIMA NA 

ORDEM JURÍDICA PORTUGUESA 

 

1. O quadro evolutivo da luta contra o tráfico de seres humanos  

 

O combate ao TSH configura-se como uma das grandes prioridades políticas, criminais e 

sociais em Portugal, neste início do século XXI, no entanto, tal combate ao TSH continua a 

ocorrer maioritariamente sob a ótica da investigação criminal234. O Direito internacional impõe 

aos Estados a obrigação jurídica de investigar imediatamente e de forma imparcial todos os 

alegados casos de TSH que ocorrem em territórios sob sua jurisdição. Durante muito tempo, 

Portugal assumiu a problemática do TSH como uma realidade criminosa que apelava a políticas 

de investigação das redes criminosas, mas com um campo de ação limitado a situações em que 

o TSH tinha como finalidade a exploração sexual, negligenciando a proteção às vítimas. Nisto, 

Portugal estava em perfeita sintonia com os seus parceiros europeus. Como observa Marta dos 

Santos, “este quadro de intervenção, que não se centralizava numa abordagem do primado dos 

direitos humanos, era uma corrente significativa nas políticas públicas dos diversos [E]stados”235.    

A Constituição da República Portuguesa, de 1976236, reflete a prioridade dada aos 

objetivos de investigação criminal quando, no seu art. 34.º, prevê que, “em casos de 

criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada, incluindo o terrorismo e o tráfico 

de pessoas”, seja possível entrar durante a noite no domicílio de qualquer pessoa sem o seu 

consentimento, em exceção à regra geral que protege a inviolabilidade do domicílio.     

Como atestam as palavras de Rui Pereira, ao tempo Ministro da Administração Interna 

do Estado português, a atenção ao flagelo do TSH também tem vindo a crescer em Portugal. O 

mesmo autor afirmou também que o TSH põe em causa “a pedra angular da nossa 

Constituição”237, No entanto, apesar do crescente interesse político e académico em relação ao 

                                                             
234 Cfr. Ana Isabel SANI, Temas de Vitimologia - Realidades emergentes na vitimação e respostas sociais, Coimbra, Almedina, 2011, 

p. 202. 
235 Cfr. Marta DOS SANTOS, “Localizar Portugal na Luta contra o Tráfico de Seres Humanos”, Dissertação de Mestrado em 

Criminologia, Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2012, pp. 89 e 90, disponível em: http://repositorioaberto.up.pt/handle/10216/ 
65147 [21.8.2014].     

236 Aprovada e decretada pela Assembleia Constituinte, na sessão plenária de 2 de Abril de 1976. 
237

 Cfr. Rui PEREIRA, “Tráfico Desumano”, in Cadernos de Administração Interna, Coleção de Direitos Humanos e Cidadania, 2010, 
p. 7, disponível em: http://www.port.ac.uk/departments/academic/icjs/staff/documentation/filetodownload,119645,en.pdf [9.7.2014].     
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combate ao TSH, o conhecimento estatístico sobre o TSH em Portugal continua a ser bastante 

exíguo. Conforme observou Rui Pereira, “[o] tráfico de seres humanos corresponde ao 

esclavagismo dos tempos modernos e constitui um dos fenómenos criminais mais graves que a 

comunidade internacional enfrenta. A cooperação entre serviços e forças de segurança, órgãos 

de polícia criminal, autoridades judiciais, governos e associações não-governamentais dos vários 

Estados é indispensável para prevenir e reprimir este fenómeno”238 que afeta essencialmente a 

dignidade da pessoa humana, dado que esta ameaça está na base de muitas e devastadoras 

tragédias humanitárias. Neste sentido, para Rui Pereira, o combate ao TSH é uma obrigação de 

todos os Estados democráticos.    

Em Portugal, o enquadramento penal do TSH tem vindo a sofrer sucessivas alterações. 

Dadas as características do crime, sobretudo pelo seu caráter transnacional, o ordenamento 

jurídico-penal português tem procurado acompanhar, no art. 160.º do CP, os mais recentes 

desenvolvimentos de alargamento concetual do fenómeno, de acordo com o conceito de TSH 

constante no Protocolo de Palermo (última alteração em 2013). Essas alterações inserem-se 

num conjunto mais amplo de medidas destinadas a monitorizar o fenómeno em Portugal. Neste 

terceiro capítulo, faremos uma análise do papel assumido pelo Estado português no que 

concerne ao combate ao TSH e à proteção das vítimas deste crime. 

 

2. O ‘Tráfico de Pessoas’ na legislação penal portuguesa 

 

O atual art. 160.º, do CP português reza que quem mediante a oferta, a entrega, o 

recrutamento, o aliciamento, aceitar, transportar, alojar ou acolher determinada pessoa para fins 

de exploração, como a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a 

escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas, por meios 

como a violência, o rapto,  ameaça ou através de ardil ou manobra fraudulenta, ou com abuso 

de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica, de trabalho ou 

familiar, aproveitando-se sobretudo da incapacidade psicológica ou da especial vulnerabilidade 

da vítima, é punido com pena de prisão de três a dez anos.  O mesmo artigo esclarece ainda 

que a mesma pena é aplicada a quem, por qualquer proceder ao alojamento ou acolhimento de 

                                                             
238 Cfr. Rui PEREIRA, “Tráfico Desumano”, in Cadernos de Administração Interna, op. cit., p. 7. 
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menor, pelos mesmos mios supra mencionados, ou o entregar, oferecer ou aceitar, para fins de 

exploração, incluindo a exploração sexual239. 

O enquadramento penal do TSH tem vindo a sofrer diversas alterações pela positiva. 

Estas alterações refletem sobretudo a crescente consciencialização das autoridades competentes 

da importância da luta contra este fenómeno. Dado tratar-se de um conceito em constante 

expansão, o ordenamento jurídico português tem vindo a adaptar-se aos novos standards 

internacionais, sobretudo no que concerne ao alargamento do conceito de TSH, em linha com o 

Protocolo de Palermo e a CCETSH.   

Com o Código Penal de 1982240, a criminalização do TSH estava prevista no art. 217.º, 

sob a epígrafe tráfico de pessoas, na secção relativa aos crimes sexuais241. Nos termos do n.º 1 

do art. 217.º, o tráfico de pessoas estava diretamente associado à prática, “em outro país, da 

prostituição ou de atos contrários ao pudor ou à moralidade sexual” e era punido com uma pena 

de prisão de 2 a 8 anos e multa até 200 dias. Esta definição demonstra que o tráfico de pessoas 

estava a ser enquadrado sob a ótica internacional e não nacional, no sentido em que afirma que 

constitui TSH o tráfico de uma pessoa para um outro país. O crime de TSH no âmbito nacional 

estava previsto no art. 215.º CP, que previa o crime de lenocínio242. Como observado por 

Boaventura de Sousa Santos e seus colaboradores, a definição de TSH prevista no art. 217.º CP 

era pouco satisfatória243. Boaventura de Sousa Santos e colaboradores sublinham o facto de o 

art. 217.º CP não exigir o preenchimento dos mesmos requisitos que estavam previstos para o 

crime de lenocínio. Isto é, não se exigia, no TSH, que a vítima fosse, ou menor de idade, ou 

portadora de anomalia psíquica ou uma pessoa em situação de grave necessidade económica 

                                                             
239 Reza ainda a alínea n.º 4 do mesmo artigo que “[a]s penas previstas nos números […] são agravadas de um terço, nos seus 

limites mínimo e máximo, se a conduta neles referida: a) Tiver colocado em perigo a vida da vítima;  b) Tiver sido cometida com especial 
violência ou tenha causado à vítima danos particularmente graves;  c) Tiver sido cometida por um funcionário no exercício das suas funções;  d) 
Tiver sido cometida no quadro de uma associação criminosa; ou e) Tiver como resultado o suicídio da vítima”. 

240 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro. Este diploma veio posteriormente a ser revogado pelo Decreto-Lei n.º 
48/95, de 15 de março, de 1995.  

241
 Rezava o art. 217.º; “1 - 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.  2 - Se o agente praticar as condutas referidas no número anterior com intenção lucrativa, profissionalmente ou 
utilizar violência ou ameaça grave, será a pena agravada de um terço nos seus limites mínimo e máximo. 3 - Se a vítima for cônjuge, ascendente, 
descendente, filho adoptivo, enteado ou tutelado do agente, ou lhe foi entregue em vista da sua educação, direcção, assistência, guarda ou 
cuidado, será a pena agravada de metade, nos seus limites mínimo e máximo”. Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/ 
lei_mostra_articulado.php?ficha=201&artigo_id=&nid=101&pagina=3&tabela=lei_velhas&nversao=6&so_miolo= [24.9.2014].      

242 Segundo o art. 215.º do CP, de 1982, constituía crime de lenocínio “1 - Quem fomentar, favorecer ou facilitar a prática de actos 

contrários ao pudor ou à moralidade sexual, ou de prostituição relativamente: a) A pessoa menor ou portadora de anomalia psíquica;  b) A 
qualquer pessoa, explorando situação de abandono ou de extrema necessidade económica; será punido com prisão até 2 anos e mul ta até 100 
dias. 2 - Na mesma pena incorre quem explorar o ganho imoral de prostituta, vivendo, total ou parcialmente, a expensas suas.  

243 Cfr. Boaventura de SOUSA SANTOS et. al., Tráfico de mulheres em Portugal para fins de exploração sexual, op. cit, p. 58. 
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(tal como era exigido no caso do lenocínio). Para o art. 217.º, bastava o aliciamento, sedução ou 

desvio da pessoa para constituir crime de TSH. Para além disso, o CP de 1982 apenas 

caracterizava o TSH como o aliciamento e o desvio da pessoa para fins de prostituição e de 

atentados à moralidade social bem como à moralidade sexual de pessoa humana, pelo que o 

bem jurídico a proteger era acima de tudo os valores sociais e não individuais244.    

O Código Penal foi revisto em 1995, pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março245, 

tendo, na ocasião, o crime de tráfico de pessoas (art. 169.º) passou a ser um crime de 

resultado, ou seja, o crime passou a consumar-se apenas com a prática da prostituição ou de 

atos sexuais de relevo pela vítima, noutros termos, o crime passou a ser pessoal. Outra alteração 

foi a exigência que o agente aproveita-se uma situação de abandono ou de necessidade da 

vítima, independentemente se se encontrava nesse estado vulnerável ainda no país de origem ou 

já no país de destino. A pena prevista era de prisão de 6 meses a 5 anos, sendo agravada para 1 

a 8 anos de prisão, se o agente através da violência, ameaça grave, ardil ou manobra 

fraudulenta, se aproveitar de incapacidade psíquica da vítima246. O tráfico de pessoas continuava 

a ser concebido como ligado unicamente à exploração sexual, mas a inserção do crime na 

secção relativa aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual sugeria que o legislador 

havia abandonado a conceção moralista anteriormente dominante, em favor da proteção da 

liberdade e autodeterminação sexual e do bem pessoal. O texto preambular do Decreto-Lei que 

aprovou a reforma do CP sublinhara precisamente este aspeto, ao observar, no §7, que era de 

assinalar “a deslocação dos crimes sexuais do capítulo relativo aos crimes contra valores e 

interesses da vida em sociedade para o título dos crimes contra as pessoas, onde constituem 

um capítulo autónomo, sob a epígrafe ‘Dos crimes contra a liberdade e autodeterminação 

sexual’".   

Os artigos relativos aos crimes de tráfico de pessoas e de lenocínio (169.º e 170.º, 

respetivamente) foram objeto de nova alteração com a Lei n.º 65/98, de 02 de setembro. Esta 

nova reforma do Código Penal alargou o âmbito de aplicação das normas que previam os dois 

crimes, excluindo a exigência do elemento de “exploração de situação de abandono ou 
                                                             

244 Cfr. Boaventura de SOUSA SANTOS et. al., Tráfico de mulheres em Portugal para fins de exploração sexual, op. cit, p. 59. 
245 Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março de 1995, nº 63/95 SÉRIE I-A, do Ministério da Justiça que aprova o Código Penal, 

disponível em:http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=19950716%20&v02=&v01=2&v03=1900-0101&v04=30001221&v05=&v 
06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=%27DecretoLei%27&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar/?utm_source=blog&utm_medium
=post&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=blogpost_20140823 [24.8.2014]. 

246
 Cfr. Boaventura de SOUSA SANTOS et al., Tráfico de mulheres em Portugal para fins de exploração sexual, op. cit, pp. 58 e 59.  
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necessidade”. Ou seja, no que toca ao tráfico de pessoas, bastaria o constrangimento à 

prostituição ou à atividade sexual de relevo em país estrangeiro, através da violência, ameaça 

grave, ardil ou manobra fraudulenta, ou a exploração sexual de outra pessoa, desde que 

praticadas profissionalmente ou com intenção lucrativa.  

O art. 169.º CP foi objeto de nova alteração pela Lei n.º 99/2001, de 25 de agosto247, 

que acrescentou à definição de tráfico de pessoas a referência aos meios empregados na prática 

do ilícito. Nos termos do novo art. 169.º, quem, “por meio de violência, ameaça grave, ardil, 

manobra fraudulenta, abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência 

hierárquica, económica ou de trabalho, ou aproveitando qualquer situação de especial 

vulnerabilidade, aliciar, transportar, proceder ao alojamento ou acolhimento de pessoa, ou 

propiciar as condições para a prática por essa pessoa, em país estrangeiro, de prostituição ou de 

atos sexuais de relevo, é punido com prisão de 2 a 8 anos”. Com esta alteração, a lei 

acrescentou como elementos do crime, em especial, o abuso de autoridade resultante de uma 

relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho. Contudo, o tráfico de pessoas 

continuava a ser concebido como destinado unicamente à exploração da prostituição ou de atos 

sexuais de relevo, sendo esse o motivo de tal crime constar no capítulo dos crimes contra a 

liberdade e autodeterminação sexual.   

As maiores alterações à tipificação do crime de TSH no Código Penal português foram 

introduzidas pela  Lei n.º 59/2007, de 04 de setembro248. Como observado pelo Tribunal da 

Relação de Coimbra, no seu acórdão de 12 de julho de 2011, “[s]omente com a revisão penal 

de 2007 se deu a fulcral alteração legal que permite, sem margem para dúvidas, a punição do 

tráfico internacional nas duas direcções, além do tráfico nacional. Interpretar a alusão a «país 

estrangeiro» com referência à pessoa da vítima (ou à sua nacionalidade) é ir longe demais, de 

acordo com a leitura sistemática que se deve fazer do texto legal inscrito no CP anterior a 2007, 

o aplicável aos autos. Se havia erro ou lapso – vazio legal inadmissível, ele terá sido, e bem, 

emendado em 2007”249. Algumas dessas modificações foram impostas por Decisões-Quadro da 

União Europeia e por outros instrumentos internacionais de que Portugal é parte, desde logo, o 

                                                             
247 Oitava alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro.  
248

 Que corresponde à 23ª Alteração do Código Penal português.   
249 Cfr. MAI – Ministério da Administração Interna & OTSH – Observatório de Tráfico de Seres Humanos, “Acórdão do Tribunal da 

Relação de Coimbra de 12-07-2011,Processo n.º 33/05.0 JBLSB.C-5.ª Secção (inédito)”, in Tráfico de Seres Humanos - Coletânea Selecionada 
de Instrumentos Jurídicos, Políticos e Jurisprudência em Portugal, na Europa e no Mundo, op. cit., p. 486. 
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alargamento da finalidade do crime de TSH para além da exploração sexual tal como previsto 

pelo Protocolo de Palermo.  

O tráfico de pessoas passou a estar previsto no art. 160.º, na secção relativa aos crimes 

contra a liberdade pessoal (já não nos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual)  e 

a ser definido nos seguintes termos do seu n.º 1.º: “ [q]uem oferecer, entregar, aliciar, aceitar, 

transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de exploração sexual, exploração do trabalho ou 

extração de órgãos”, seja ela “por meio de violência, rapto ou ameaça grave” sobretudo “através 

de ardil ou manobra fraudulenta ou com abuso de autoridade resultante de uma relação de 

dependência hierárquica, económica, de trabalho ou familiar” e  aproveitando-se de 

incapacidade psicológica ou da especial vulnerabilidade da vítima, ou  mediante a obtenção do 

consentimento da pessoa que tem o controlo sobre a vítima, seria “punido com pena de prisão 

de três a dez anos”.  A mesma pena seria aplicada a quem, pelos mesmos meios supra 

descritos, proceder ao alojamento ou acolhimento de menor, ou o entregar, oferecer ou aceitar, 

para fins de exploração sexual, exploração do trabalho ou extração de órgãos (destacamos aqui, 

a referência, pela primeira vez, à extração de órgãos em crianças). Outra novidade veio com a 

referência ao TSH para fins de adoção, no seu n.º 4º, em que é punido com pena de prisão de 

um a cinco anos “quem, mediante pagamento ou outra contrapartida, oferecer, entregar, 

solicitar ou aceitar menor, ou obtiver ou prestar consentimento na sua adoção”. Portanto, com 

esta revisão, o crime de tráfico de pessoas passou a abranger não apenas o tráfico para fins de 

exploração sexual, como também para fins de exploração laboral, extração de órgãos e adoção, 

passando então a integrar o capítulo dos crimes contra a liberdade pessoal250. 

Entre as alterações efetuadas, destacam-se ainda a inserção do crime de TSH no 

conceito de criminalidade altamente organizada, bem como a previsão de proibição da 

publicação da identidade das vítimas de TSH. Este novo tipo de crime de TSH passou a aplicar-

se, não somente em relação às deslocações internacionais, mas também ao nível nacional, 

contrariando claramente a direção transnacional do crime da legislação anterior, em que o TSH 

nacional era punido através do artigo sobre o crime de lenocínio251. Para além disso, o tráfico de 

                                                             
250

 Cfr. Pedro VAZ PATTO, “ O crime de tráfico de pessoas no Código Penal revisto – Análise de algumas Questões, in Revista do 
CEJ, n.º 8 (especial), 2008, p. 179, texto disponível em: http://www.tre.mj.pt/docs/CrimeTraficoPess.pdf [28.8.2014].  

251
 O Código de Processo Penal (CPP) também sofreu alterações através da Lei n.º48/2007, de 29 de Agosto, de 2007. No seio das 

alterações efetuadas, destaca-se sobretudo a inserção do crime de TSH no conceito de criminalidade altamente organizada (tal como previsto 
pelo Protocolo de Palermo). De notar ainda para o facto de o art. 5.º, n.º 1 do CP, equiparar o mandado de detenção europeu à extradição, ou 
seja, para que os atos realizados no estrangeiro possam vir a ser considerados crime de TSH e o agente identificado em Portugal, sem 
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pessoas deixou de ser um crime de resultado, com o que se tornou desnecessária a 

consumação da prática dolosa para a condenação do agente criminoso, bastando a mera 

intenção de oferecer ou entregar a pessoa para um determinado fim, o que está em sintonia 

com o estabelecido pela CCSTSH252. 

Por outro lado, a lei também inovou ao criminalizar o cliente dos serviços prestados pela 

vítima (para casos de exploração sexual, laboral ou extração de órgãos), uma inovação em linha 

com o disposto no art. 19.º da CCTSH, nos termos do qual os Estados estão obrigados a 

criminalizar o uso de serviços que tenham na sua base a exploração de seres humanos, sempre 

que os utilizadores tenham conhecimento de que a pessoa que está a prestar os serviços é 

vítima de TSH253. A punição dos clientes pressupõe uma atuação dolosa, ou seja, a consciência 

de que a pessoa que oferece os seus serviços é vítima de TSH. Nos termos do art. 14.º do CP, 

esse dolo pode ser direto (tendo a certeza de que a pessoa é verdadeiramente vítima de TSH) ou 

então eventual (quando existe a possibilidade de a pessoa ser vítima de TSH, desconhecendo-se 

no entanto a sua motivação). A moldura penal nestes casos, segundo o CP de 2007, era de 1 a 

5 anos de pena de prisão. Neste sentido, Pedro Vaz Patto conclui que a criminalização não 

somente do traficante, mas também da pessoa que procura efetivamente os serviços da vítima 

reflete a intenção, por parte do legislador, de combater o crime de TSH através de “medidas de 

desincentivo da procura” dos serviços da pessoa. No entanto, são de prever dificuldades de 

prova no que concerne ao facto de o cliente ter ou não consciência da situação exploratória em 

que a vítima se encontra, algo que poderá trazer bastante controvérsia, sobretudo no que 

concerne à questão da legalidade ou não da prostituição, não sendo, todavia, essa a intenção do 

legislador no caso do TSH254.  

No que concerne à moldura penal abstrata, esta também sofreu alterações, tendo sido 

agravada dos antigos 2 a 8 anos de pena para 3 a 10 anos atuais de pena de prisão para quem 

                                                                                                                                                                                   
possibilidade em ser extraditado pela lei penal portuguesa. Esta lei prevê ainda a proibição da publicação da identidade das vítimas TSH, exceto 
se a vítima der o seu consentimento ou o crime for praticado através da comunicação social. O objetivo consiste na proteção da vítima em 
relação ao efeito nefasto que a publicidade do processo possa implicar em termos da sua identidade. Cfr. neste sentido, Boaventura de SOUSA 
SANTOS et al., Tráfico de mulheres em Portugal para fins de exploração sexual, op. cit., p. 57. 

252 Cfr. MAI – Ministério da Administração Interna & OTSH – Observatório de Tráfico de Seres Humanos, “Acórdão do Tribunal da 

Relação de Coimbra de 12-07-2011, Processo n.º 33/05.0 JBLSB.C-5.ª Secção (inédito)”, Tráfico de Seres Humanos - Coletânea Selecionada de 
Instrumentos Jurídicos, Políticos e Jurisprudência em Portugal, na Europa e no Mundo, op. cit., p. 495. 

253 “Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences 
under its internal law, the use of services which are the object of exploitation as referred to in Article 4 paragraph a of this Convention, with the 
knowledge that the person is a victim of trafficking in human beings”. 

254 Cfr. Pedro VAZ PATTO, “ O crime de tráfico de pessoas no Código Penal revisto – Análise de algumas Questões”, op. cit., p. 193 
e ss.). 
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pratica tais atos, sendo que, no caso de tráfico de menores, a pena poderá ir até aos 12 anos de 

prisão. Este aumento da moldura penal reflete precisamente a alteração efetuada no que 

concerne ao enquadramento do tipo de crime, ao passar dos crimes contra a autodeterminação 

sexual para os crimes contra a liberdade individual (escravidão). 

As vítimas têm igualmente o direito a uma autorização de residência, depois do período 

de reflexão, bem como a assistência médica, social e psicológica, jurídica, serviços de tradução e 

interpretação, bem como formação para melhorar as suas competências profissionais ou para se 

preparar para o regresso ao país de origem.    

A última e mais recente atualização do artigo sobre o crime de “Tráfico de pessoas” do 

CP decorreu em 2013255. A Lei n.º 60/2013, de 23 de agosto256, serviu sobretudo para ampliar 

ainda mais o contíguo das formas e finalidades do crime de TSH, adaptando-se às novas 

realidades e características do TSH da atualidade. As novas características inseridas encontram-

se no art. 160.º, inserido no capítulo relativo aos crimes contra a liberdade pessoal. O n.º 1 do 

art. 160.º estabelece que incorre de crime de “tráfico de pessoas” “[q]uem oferecer, entregar, 

recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de exploração, incluindo 

a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de 

órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas”, faltando no entanto claramente a 

referência ao casamento forçado. Decorrente das recomendações do GRETA, a escravidão 

passou a ser incluída nas formas de exploração resultantes do crime tráfico de pessoas. Esta 

moldura incorpora, agora, os três elementos especificados na tipologia do TSH: a ação, a 

utilização de diversos meios e finalidade da exploração.   

Destaca-se, nesta alteração, um dos fatores agravantes da moldura penal. Isto é, as 

penas previstas são agravadas de um terço nos seus limites mínimo e máximo, se da conduta 

do agente criminoso resultar na morte, mais precisamente no suicídio da vítima (art. 160.º, n.º 4 

(e)). Sublinha-se a expressão ‘suicídio’ na medida em que o legislador não utiliza o termo 

genérico morte, mas sim uma característica sobretudo psicológica que leva a que seja a própria 

vítima a pôr termo a sua própria vida, sobretudo por não ver outra alternativa para fugir à 

humilhação a que está exposta. O art. 160.º n.º 1 afirma que a moldura penal é agravada se o 
                                                             

255
 Cfr. Eurico SANTOS, “Código Penal”, in Homepage Jurídica, 2014, disponível em: http://www.homepagejuridica.net/ 

attachments/article/694/C%C3%B3digo%20Penal%20agosto%202014.pdf [31.8.2014].      
256Procede à 30.ª alteração do CP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Diretiva n.º 2011/36/UE, do Conselho e Parlamento Europeu, de 5 de abril, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à 
proteção das vítimas, substituindo consequentemente a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, do Conselho.     
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traficante colocar a vítima “em perigo de vida”, alertando para um possível resultado (morte da 

vítima)257. Ora, o legislador não utiliza no n.º 4 (e) a expressão “se resultar em morte da vítima”. 

Pela primeira vez, aborda-se uma possível consequência psicológica (na nossa opinião, a mais 

gravosa), e não somente consequências físicas, que o crime de TSH possa trazer para a vítima. 

Isto é, para além da pena ser agravada se da exploração resultar uma situação que ponha em 

perigo a vida da vítima (n.º 4 (a)), ela também o é se a conduta tiver como consequência 

traumática o suicídio da vítima, indo ao encontro dos constantes alertas emitidos pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS)258. Ao alertar para estas eventuais causas psicológicas do 

TSH, o CP sublinha a necessidade de uma abordagem cada vez mais centrada nos direitos 

[humanos] da vítima, deixando claramente de se tratar de um crime apenas ligado à 

investigação criminal, realçando a experiência traumática pelas quais as vítimas passam e a 

importância em prestar apoio psicológico imediato e obrigatório às vítimas. No entanto, falta 

ainda averiguar com clareza quais as situações que possam levar a vítima a cometer suicídio. 

Com o descrito no n.º 4 (e), a vítima passa a ser vista como um ser humano em especial 

vulnerabilidade e que necessita claramente de uma intervenção precoce e adequada. Sobretudo 

para que os profissionais devidamente competentes, possam identificar tal situação, intervir o 

mais célere possível e trabalhar na prevenção de tal comportamento, atendendo ao direito em 

receber um acompanhamento jurídico e sobretudo psicológico e social como vítimas em 

território nacional. Sobre o apoio psicológico e social e as consequências psicológicas do TSH 

nas vítimas, iremos pronunciar-nos mais adiante.  

É ainda importante fazer referência à Convenção n.º 29 da OIT sobre trabalho forçado, 

na medida em que esta decorre per si de uma certa ausência no panorama penal português na 

definição do que constitui realmente o trabalho forçado, apesar de ser uma valência que vem 

prevista no atual CP, nomeadamente, no seu art. 160.º (subjacente aos conceitos de exploração 

do trabalho, mendicidade e escravidão, utilizados no seu n.º1 do mesmo artigo)259.      

                                                             
257 Esta alteração decorre dos compromissos internacionais assumidos por Portugal.  
258

 Cfr. neste sentido, o relatório da OMS – Organização Mundial da Saúde, “Understanding and addressing violence against women 
– Human trafficking”, 2012, em que é abordado sucintamente algumas das consequências físicas e mentais do TSH. Relatório dispon ível em: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77394/1/WHO_RHR_12.42_eng.pdf [2.9.2014].     

259
 Para uma análise mais pormenorizada sobre a evolução do quadro penal em matéria de TSH, cfr. MAI – Ministério da 

Administração Interna & OTSH – Observatório de Tráfico de Seres Humanos, “Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 12 -07-
2011,Processo n.º 33/05.0 JBLSB.C-5.ª Secção (inédito)”, in Tráfico de Seres Humanos - Coletânea Selecionada de Instrumentos Jurídicos, 
Políticos e Jurisprudência em Portugal, na Europa e no Mundo, op. cit., pp. 494-507. 
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Os excessos de atenção ao fenómeno global da exploração sexual nos diversos códigos 

penais anteriores fazem com que existam ainda alguns vazios concetuais nos restantes tipos de 

TSH. Nesse sentido, é necessário apoiar-se nas diretrizes da OIT para definir “trabalho forçado 

ou obrigatório” tomando por referência a definição disposta no art. 2.º da referida convenção 

onde trabalho forçado “designará todo o trabalho ou serviço exigido a um indivíduo sob ameaça 

de qualquer castigo e para o qual o dito indivíduo não se tenha oferecido de livre vontade". Desta 

forma, as entidades competentes, ao estarem a desenvolver um processo de investigação 

criminal de alguma situação que poderá ser considerado crime de TSH, têm de delimitar as 

situações de trabalho forçado com as quais se vão deparando, enquadrando-as em tais diretrizes 

da OIT criadas para o efeito. 

 

3. As políticas públicas para o combate ao TSH e protecção das vítimas em 

território nacional  

 

Com a ratificação do Protocolo de Palermo, em 2004260, o Estado português iniciou uma 

grande luta contra o TSH, sobretudo no domínio da investigação criminal, pois a posição da 

vítima ainda continuava a ser secundária e os seus direitos ainda recebiam pouca atenção. No 

entanto, a posterior ratificação da CCETSH, 2008261, constitui um marco importante, na medida 

em que inicia uma mudança de paradigma na análise do combate contra o TSH e proteção das 

suas vítimas. Isto é, surge uma abordagem centrada na vítima e sobretudo uma abordagem de 

direitos humanos, pelo que se começou a definir de forma mais precisa quais os direitos das 

vítimas e quais os deveres do Estado na proteção das vítimas de TSH262. 

Foi neste contexto que surgiu, em 2004, o Projeto Cooperação-Ação-Investigação-

Mundivisão (CAIM), financiado pela Comissão Europeia através do Programa EQUAL, que foi 

referenciado internacionalmente como uma boa prática nacional de combate ao TSH. O Projeto 

CAIM teve como objetivo fulcral desenvolver um trabalho interinstitucional na área da prostituição 

e tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Este projeto foi coordenado pela Comissão 
                                                             

260 Ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 19/2004, de 2 de Abril, publicado no Diário da República, I Série-A, n.º 
79. 

261 Ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 9/2008, de 14 de Janeiro, publicado no Diário da República, I Série, n.º 
9. 

262
 Cfr. IEEI – Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, “Tráfico Humano -a Proteção dos Direitos Humanos e as Vítimas de 

Tráfico de Pessoas - Rotas, Métodos, Tipos de Tráfico e Setores de Atividade em Portugal”, 2012, p. 100, disponível em: 
http://www.ieei.com.pt/traficodepessoas/images/documentos/trafico_humano.pdf [10.9.2014]. 
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para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM, hoje CIG)263 e reuniu instituições como 

o Ministério da Justiça, o Ministério da Administração Interna, o Alto Comissariado para a 

Imigração e Minorias Étnicas (ACIME, hoje ACM)264, a Organização Internacional para as 

Migrações (OIM) e a Associação para o Planeamento da Família (APF)265, através do Centro 

Espaço Pessoa, um Centro especializado no apoio aos trabalhadores do sexo. O Projeto CAIM 

traduziu-se na  adoção de uma estratégia coordenada e de responsabilidades partilhadas no 

combate ao TSH e na prestação de apoio e sobretudo na proteção das vítimas. Neste sentido, o 

Projeto “permitiu o aprofundar dos diferentes saberes e o despertar de novas 

questões/reflexões/inquietações que surgem como fulcrais para o combate ao tráfico de seres 

humanos”266.   

Outra medida importante neste domínio foi a criação, em 2008, do Observatório de 

Tráfico de Seres Humanos (OTSH) do Ministério da Administração Interna, tendo como missão a 

produção e recolha de informação respeitante ao fenómeno do tráfico de pessoas e a outras 

formas de violência de género (art. 2.º, n.º 2, alínea (a) do Decreto-Lei n.º 229/2008, de 27 de 

novembro). Para além da monitorização levada a cabo pelo Observatório, o Estado Português 

tem vindo a celebrar importantes protocolos com entidades governamentais e não-

governamentais (OTSH, APAV, APF, UMAR, entre outros) para a elaboração de relatórios sobre 

TSH. 

Em 2007, foi aprovado o I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos 2007-

2010 (I PNTSH), que cimentou a estratégia de uma abordagem centrada na dimensão 

humanitária do fenómeno. Isto é, apelou-se a uma intervenção integrada sob a ótica dos Direitos 

Humanos267. O Plano tinha como principal objetivo a existência de uma harmonização entre a 

                                                             
263  Criada pelo Decreto-Lei 161/91, de 9 de maio. Atualmente intitula-se de Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

(CIG), e é um organismo nacional que procura responder às alterações sociais e políticas da sociedade em matéria de cidadania e igualdade de 
género. 

264
 O Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas foi criado pelo Decreto-Lei nº 251/2002, de 22 de novembro, na 

dependência direta do Primeiro-Ministro. Posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2005 de 4 de fevereiro, intitulando-se atualmente de 
Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural.    

265
 A Associação Planeamento da Família intervém no processo de sinalização, identificação e assistência a vítimas de TSH desde 

2008. No âmbito deste trabalho, a APF gere a Equipa Multidisciplinar Nacional e o Centro de Acolhimento e Proteção de mulheres vítimas de 
TSH e seus filhos menores (CAP), serviço que resulta de um acordo entre a APF, o Instituto de Segurança Social, IP, a Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça. Informação retirada de 
http://www.apf.pt/index.php?area=000&tipo=noticias&id=CNT5242cacf936b0 [24.8.2014].  

266 Cfr. Manuel ALBANO & Cristiana SILVA, “Tráfico de seres humanos em Portugal: Percurso histórico e paradigmas de 
intervenção”, in Temas de Vitimologia – Realidades Emergentes na Vitimação e Respostas Sociais, (Ed.) Ana Isabel Sani, op. cit., p. 206. 

267
 Aprovado por Portugal a 6 de junho de 2007, no seguimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2007, de 28 de 

março.  
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vertente repressiva de combate ao TSH, bem como combinadas estratégias de prevenção, apoio 

e reintegração social das vítimas de TSH. Este plano contempla não somente o TSH para fins de 

exploração sexual, como também para fins de exploração laboral. Este primeiro plano estava 

estruturado em várias áreas estratégicas, que visavam sobretudo disseminar informação acerca 

do crime, prevenir, sensibilizar e formar os técnicos de apoio à vítima, bem como o de proteger, 

apoiar e posteriormente integrar as vítimas de TSH. Uma outra estratégia fundamental deste 

plano visava o melhoramento da investigação criminal na erradicação do TSH268. Foi igualmente 

criada uma comissão técnica de apoio à execução deste Plano, envolvendo representantes de 

todos os ministérios e da Presidência do Conselho de Ministros.   

Em 2010, foi adotado o II Plano Contra o Tráfico de Seres Humanos 2011-2013 (II 

PNCTSH)269, que representou um grande reforço da estratégia interna acerca desta matéria. Este 

plano identificou quatro áreas estratégicas de intervenção: Conhecer, Sensibilizar e Prevenir; 

Educar e Formar; Proteger e Assistir; Investigar e Cooperar. Destaca-se ainda o aumento do 

número de equipas multidisciplinares a poder prestar a assistência especializada às vítimas de 

TSH270. Com este plano, procurou-se reforçar e consolidar todas as componentes de intervenção 

e várias iniciativas, sempre orientadas pela primazia dos direitos humanos e pela cooperação 

interinstitucional. De salientar ainda que o plano beneficiou de uma monitorização e avaliação 

interna e de um relatório de avaliação externa produzidos por uma entidade independente, cujos 

resultados encontram expressão, em forma e conteúdo, no plano contra o TSH que se encontra 

atualmente em vigor.  

O atual III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2014-

2017 (III PNPCTSH)271 nomeia a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) 

como entidade coordenadora do plano e tem como pano de fundo todo o trabalho desenvolvido 

nos últimos anos em matéria de luta contra o TSH,  de acordo com o compromisso que Portugal 

tem assumido neste domínio ao longo da última década. O III PNPCTSH enquadra-se dentro dos 

                                                             
268  Segundo Manuel Albano e Cristiana Silva, ao fim de 3 anos de implementação do plano, constatava-se que 92% das medidas 

previstas tinham sido devidamente executadas. Cfr. Manuel ALBANO & Cristiana SILVA, “Tráfico de seres humanos em Portugal: Percurso 
histórico e paradigmas de intervenção”, in Temas de Vitimologia – Realidades Emergentes na Vitimação e Respostas Sociais, (Ed.) Ana Isabel 
Sani, op. cit., p. 207.  

269
 Aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2010, de 29 de novembro. 

270 Cfr. CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ”Tráfico Humano – A escravatura dos tempos modernos”, op. 
cit., p. 25. 

271
 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2013, disponível em: http://www.cig.gov.pt/wp-

content/uploads/2014/01/III_PL_PREV_TRAF_HUM_2014_017.pdf [15.9.2014].   
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compromissos assumidos por Portugal nas várias instâncias internacionais, mais concretamente 

no âmbito da ONU, do Conselho da Europa, da UE e da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). A já referida alteração ao CP traz mais exigências à implementação das 

políticas públicas em relação ao TSH, às quais o III PNPCTSH pretende dar resposta através do 

reforço e aprofundamento das diversas vertentes de intervenção. O III PNPCTSH pretende, 

assim, implementar a CCETSH e incorporar as recomendações dirigidas ao Estado português no 

âmbito do relatório sobre a implementação da CCETSH, aprovadas em 2013 pelo Comité das 

Partes. Este plano estratégico tem em vista especialmente o reforço dos mecanismos de 

proteção das vítimas, bem como o aprofundamento da cooperação entre as entidades públicas e 

as organizações da sociedade civil envolvidas. Outro aspeto fulcral deste novo instrumento é a 

necessidade de adaptação da resposta nacional aos novos desafios contemporâneos, ou seja, às 

novas formas de recrutamento e transporte.  

Entretanto, em 2013, foi criada a Rede de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico, entre 

o Estado e diversas entidades272, com vista a melhorar os processos de apoio às vítimas de TSH 

em Portugal. Com a criação desta Rede, passa a prever-se um mecanismo de cooperação e de 

partilha de informação para fins de prevenção, proteção e reintegração das vítimas de TSH. No 

que concerne à proteção das vítimas, pretende-se com a implementação desta Rede dar uma 

resposta de apoio à vítima que passe pela prevenção da revitimação e pelo apoio psicológico, 

jurídico, social à mesma, podendo assim encaminhar as vítimas identificadas para os serviços de 

apoio mais adequados que constituem a rede. Atendendo às necessidades específicas de da 

vítima, pretende-se com esta rede promover a recuperação e a inclusão social da vítima273.   

Importa ainda destacar o papel dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras na prevenção 

do fenómeno de TSH. Este papel destaca-se sobretudo com a criação de uma unidade 

especificamente dirigida ao fenómeno de TSH, ou seja, a Unidade de Tráfico de Pessoas. Esta 

unidade visa obter, compilar, analisar e disseminar dados e informação sobre este fenómeno, 

recolhendo indícios no terreno, procedendo à sua análise, articulando a sua investigação com o 

                                                             
272 Protocolo referente à criação da Rede de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico (RAPVT), disponível em:  

www.otsh.mai.gov.pt/TSHEmPortugal/.../Documents/RAPVT.pdf.  
273 Cfr. CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ”Tráfico Humano – A escravatura dos tempos modernos”, 

notícias 89, 2013, p. 28, disponível em: http://www.pgr.pt/grupo_soltas/Actualidades/2014/trafico%20pessoas%20CIG%202013.pdf 
[5.9.2014].  



93 
 

Ministério Público, e ainda dando sequência às parcerias e protocolos estabelecidos entre o SEF 

e as várias entidades públicas e privadas nacionais e europeias274.   

No que toca à cooperação internacional, Portugal tem vindo a apostar na cooperação com 

países de fora da União Europeia, sobretudo, com os países de língua oficial portuguesa , por via 

da implementação da campanha “Não Estás à Venda” do SEF em 2007, lançada  em Cabo 

Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau e Brasil. Durante a presidência portuguesa da UE, em 

2007, Portugal organizou a 1.ª Cimeira UE-África, definindo um conjunto de compromissos, 

entre os quais, um plano antitráfico. Ainda no âmbito da presidência portuguesa, decorreu a 

conferência “Tráfico de Seres Humanos e Género”, que envolveu delegações de todos os 

Estados Membros da União Europeia e do espaço Schengen, da qual resultou a “Declaração do 

Porto”275, apresentada em Bruxelas no mesmo mês e que foi integrada nas Conclusões do 

Conselho sobre esta matéria, em 2007. 

 

4. Proteção da vítima de TSH: instrumentos adotados pelo Estado português 

 

A Lei n.º 61/91, de 13 de agosto, veio reforçar a proteção das mulheres vítimas de 

violência. Esta lei tem como objetivo o estabelecimento de um sistema de prevenção e de apoio, 

como a instituição de um gabinete de apoio telefónico, a criação junto dos órgãos de polícia 

criminal de secções de atendimento direto, bem como um sistema que garanta a reparação de 

danos ocorridos. O sistema de proteção previsto neste diploma aplica-se quando a motivação do 

crime resulte de atitude discriminatória relativamente à mulher, estando abrangidos os casos de 

crimes sexuais e de maus tratos a cônjuge, bem como de rapto, sequestro ou ofensas corporais. 

Tratando-se de um diploma de 1991, quando ao TSH ainda eram dirigidos apenas as situações 

de exploração da prostituição ou outras explorações sexuais, sobretudo de mulheres, e que 

consequentemente enquadrava também o crime de TSH no capítulo dos crimes contra a 

autodeterminação sexual.  

O art. 8.º (b), afirma que é da responsabilidade das secções de atendimento prestar a 

participantes e vítimas toda a colaboração necessária, nomeadamente informando-os dos seus 

direitos, bem como, segundo a alínea (d), providenciar, em caso de perigo para a estabilidade 
                                                             

274 Para mais informações acerca desta unidade, visitar a página oficial do SEF em: http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/ 
organizacao/index.aspx?id_linha=6678&menu_position=6677.  

275
 Cfr. Declaração do Porto disponível em: http://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2013/12/declaracaoporto.pdf. 
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psíquica e de acordo com a decisão do psicólogo ou psiquiatra, o apoio necessário dos 

organismos competentes ou para que se proceda ao seu internamento em estabelecimento 

adequado. Pode ainda a vítima, segundo o art. 12.º n.º2 (em conjunto com Decreto–Lei n.º 

423/91, de 30 de outubro), beneficiar de uma indemnização cível por parte do Estado pelos 

danos sofridos, deduzindo o pedido indemnizatório e requerendo o adiantamento pelo Estado da 

indemnização276, nos termos previstos na legislação aplicável, podendo ainda requerer a fixação 

de quaisquer pensões provisórias a pagar pelo arguido até à fixação definitiva da indemnização 

pelos danos sofridas. 

Em regra, esta reparação está dependente do recurso aos tribunais e de uma decisão 

judicial num processo que tende, no entanto, a ser longo e desgastante para a vítima. Ou seja, 

nos termos do art. 71.º e seguintes do Código de Processo Penal (CPP)277, existe a possibilidade 

de a vítima requerer ao arguido indemnização cível no âmbito do processo judicial pendente por 

danos patrimoniais e morais sofridos. Nestas situações, há um dever, por parte dos Órgãos de 

Polícia Criminal (OPC) e do Ministério Público, de informar os eventuais lesados da possibilidade 

de pedirem essa mesma indemnização, das formalidades a observar, do prazo a cumprir e das 

provas a apresentar278. Quando não for possível compensar a vítima nos termos do ponto 

anterior porque não foi requerido em tempo útil, ou quando não houver outra forma de 

reparação eficiente, uma compensação poderá ser atribuída pelo Estado, nos termos da Lei n.º 

140/2009, de 14 de setembro. Este método de reparação abrange tanto os danos morais como 

patrimoniais resultantes de lesões corporais graves sofridos pela vítima, constituindo assim um 

apoio indispensável e facilitando o processo de reintegração, como tem também um impacto 

positivo em processos mais prolongados e complexos de reabilitação psicológica da vítima. 

Assim, a indemnização por danos sofridos não deve ser vista apenas para o exercício dos seus 

direitos, como vítima a curto prazo, mas também como apoio no processo de recuperação a 

longo prazo. Um apoio destinado a garantir a sua segurança individual e bem-estar279.  

                                                             
276 A Lei especial regulará o adiantamento pelo Estado da indemnização devida às mulheres vítimas de crimes de violência, suas 

condições e pressupostos, em conformidade com a Resolução n.º 31/77, e as Recomendações n.ºs 2/80 e 15/84 do Conselho da Europa. 
277

 Cfr. neste sentido, CPP: Parte I, Livro I - Dos sujeitos do processo, Título V - Das partes civis, arts. 71.º e ss.). 
278

De notar que apenas será necessário a representação da vítima por parte de um advogado, se o valor da indemnização pedida 
exceder a alçada do tribunal de 1ª instância responsável, no valor que ronda os 5000 €. Sendo a indemnização pedida inferior ao valor atrás 
mencionado, pode o próprio lesado efetuar o pedido através de um requerimento simples como uma declaração auto.    

279
 Segundo o Manual de Procedimentos de Apoio à Vítima Imigrante da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), o Técnico 

de Apoio à Vítima (TAV) responsável, “deverá auxiliar na elaboração do requerimento endereçado ao Ministério da Justiça, que será enviado à 
Comissão para a Proteção às Vítimas de Crimes Violentos, após a assinatura do utente”, cfr. APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 
“Manual SUL - Manual de Procedimentos de Apoio à Vítima Imigrante”, op. cit., p. 44. 
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No entanto, para Pedro Perista e Ana Brázia, no que concerne à indemnização das 

vítimas de TSH, “apesar de existir em termos jurídicos, permanece largamente inexplorada 

sugerindo que há, em Portugal, uma falta de informação por parte das vítimas e por parte de 

quem as assiste sobre a existência e o funcionamento do sistema de compensação do 

Estado”280. Uma outra insuficiência identificada pelos autores tem especificamente a ver com o 

facto de não haver nenhuma disposição legal na legislação portuguesa que defina as regras 

relativas à nomeação de um “guardião” para os casos de crianças vítimas de TSH. Também não 

existem disposições reais na legislação portuguesa sobre a não punição das crianças vítimas de 

TSH, “ainda que, de um modo geral, a aplicação da pena pressuponha que a pessoa tenha 

agido em completa liberdade e consciência, a fim de obter um resultado conhecido e 

desejado”281.  

No que concerne ao benefício indemnizatório a ser concedido a qualquer vítima de TSH 

que colabore com a justiça, sublinha-se o facto de a lei não estipular um regime especial para as 

vítimas de tráfico, previsto como obrigação dos Estados em diversos tratados, convenções e 

diretivas comunitárias a que o Estado Português está vinculado. Isto é, um regime que preveja 

diversos direitos e benefícios para estas pessoas de forma a permitir e incentivar o apoio à 

vítima, a intervenção e o testemunho na investigação criminal.  

No domínio da questão da colaboração da vítima na investigação, o art. 137.º (b) do 

Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto282, cede aos cidadãos estrangeiros que colaborarem 

ativamente na investigação criminal, sobretudo na criminalidade organizada, a dispensa de visto 

para obtenção de autorização de residência. Ora, apesar de a lei afirmar que o consentimento da 

vítima em colaborar com as autoridades não seja objetivamente necessário, na prática, para 

quem não coopera, em muitos casos porque está sob ameaça, para além da negação de 

proteção, recai também a ameaça de um retorno forçado ao país de origem. Neste sentido, para 

Carla Machado, o facto de o estatuto de vítima apenas ser concedido às pessoas que colaborem 

com as autoridades responsáveis na investigação criminal, “justifica o tratamento das restantes 

                                                             
280 Cfr. CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ”Tráfico Humano – A escravatura dos tempos modernos”, op. 

cit., p. 25. 
281 Cfr. CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ”Tráfico Humano – A escravatura dos tempos modernos”, op. 

cit., p. 25.   
282 Regulamenta a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Nota-se que este diploma foi 

expressamente revogado pelo(a) Lei n.º 23/2007, de 04/07. 
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como meras imigrantes ilegais, criminosas ou até ameaçadoras para as civilizações 

ocidentais”283. 

Já o quadro legal relativo ao TSH introduzido pela reforma da legislação da imigração284, 

através da Lei n.º 23/2007 de 4 de julho285, define as condições e procedimentos de entrada, 

permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português, com novo e 

especial realce de possíveis vítimas de TSH (art. 109.º e ss.)286, em que é concedida autorização 

de residência ao cidadão estrangeiro que seja ou tenha sido vítima de TSH ou de auxílio à 

imigração ilegal287. Tal autorização permanece válida mesmo que tenha entrado ilegalmente no 

país ou não preencha as condições de concessão de autorização de residência. Destaca-se ainda 

o facto de tal disposição de autorização de residência a vítimas de TSH ir, assim, ao encontro 

das obrigações assumidas pelo Estado português com a assinatura da CCETSH288.   

                                                             
283 Cfr. Carla MACHADO, Novas Formas de Vitimação Criminal, op. cit., p. 211. “Despite some progress in recent years, the 

availability of data concerning the application of [the Directive 2004/81] has to be further improved. However, available figures already show that 
the possibility of issuing permits to third-country nationals in exchange for cooperation with the authorities is under-utilised. A temporary residence 
permit, only valid for the duration of investigations or criminal proceedings, might not constitute an incentive strong enough for vulnerable 
individuals, who need time to recover from a traumatic experience before considering whether to embark on formal cooperation with law 
enforcement and judicial authorities”. Cfr. CE – Comissão Europeia, “Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament - On the application of Directive 2004/81 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in 
human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities”, Brussels, 
COM (2014) 635 final, 2014, p. 10, [interpolação nossa, sublinhado do original]. Informação disponível em: http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/e-library/documents/policies/immigration/ 
irregular-immigration/docs/communication_on_the_application_of_directive_2004-81_en.pdf [20.11.2014]. 

284
 José de Melo Alexandrino afirma que as principais razões que estiveram na base da reforma da lei de imigração foram a 

identificação de “defeitos” na lei anterior, onde evoca defeitos como a má sistematização, a inadequação à realidade social portuguesa, 
pulverização dos títulos de residência e correspondente pluralidade de estatutos dos imigrantes, ineficiência das medidas de luta contra a 
imigração ilegal, ausência de medidas favorecedoras do retorno voluntário dos imigrantes e a rigidez dos mecanismos de admissão e 
afastamento. Cfr. José de Melo ALEXANDRINO, O Discurso dos Direitos, 1.ªEd., Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 98.  

285
 Alterada pela Lei n.º 29/2012 de 9 de Agosto. Esta lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2004/81/CE, do 

Conselho, de 29 de Abril, relativa ao titulo de residência concedido aos nacionais de países terceiros que sejam vitimas de TSH ou objeto de uma 
ação de auxilio a imigração ilegal e que cooperem com as autoridades competentes.  

286 Reza o art.º 109.º acerca da autorização de residência às vítimas de TSH que: “1 — É concedida autorização de residência ao 
cidadão estrangeiro que seja ou tenha sido vítima de infrações penais ligadas ao tráfico de pessoas ou ao auxílio à imigração ilegal, mesmo que 
tenha entrado ilegalmente no País ou não preencha as condições de concessão de autorização de residência. 2 — A autorização de residência a 
que se refere o número anterior é concedida após o termo do prazo de reflexão previsto no artigo 111.º, desde que: a) Seja necessário prorrogar 
a permanência do interessado em território nacional, tendo em conta o interesse que a sua presença representa para as investigações e 
procedimentos judiciais; b) O interessado mostre vontade clara em colaborar com as autoridades na investigação e repressão do tráfico de 
pessoas ou do auxílio à imigração ilegal; c) O interessado tenha rompido as relações que tinha com os presumíveis autores das infrações 
referidas no número anterior. 3 — A autorização de residência pode ser concedida antes do termo do prazo de reflexão previsto no artigo 111.º, 
se se entender que o interessado preenche de forma inequívoca o critério previsto na alínea b) do número anterior. 4 — Pode igualmente ser 
concedida após o termo do prazo de reflexão previsto no artigo 111.º autorização de residência ao cidadão estrangeiro identificado como vítima 
de tráfico de pessoas, nos termos de legislação especial, com dispensa das condições estabelecidas nas alíneas a) e b) do n.º 2. 5 — A 
autorização de residência concedida nos termos dos números anteriores é válida por um período de um ano e renovável por iguais períodos, se 
as condições enumeradas no n.º 2 continuarem a estar preenchidas ou se se mantiver a necessidade de proteção da pessoa identificada como 
vítima de tráfico de pessoas, nos termos de legislação especial” [sublinhado nosso].      

287 Cfr. José de Melo ALEXANDRINO, O Discurso dos Direitos, op. cit., p. 102. 
288

 Cfr. José de Melo ALEXANDRINO, O Discurso dos Direitos, op. cit., p. 111.  
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Por outro lado, tal lei estabelece também o estatuto especial de residente de longa 

duração às vítimas de TSH ou de ação de auxílio à imigração ilegal289. Mesmo que a vítima tenha 

entrado ilegalmente em território nacional, após o decurso do período de reflexão, pode ser 

concedida pelas autoridades uma autorização de residência, desde que sua presençaseja do 

interesse da investigação290, a vítima demonstre querer colaborar com as autoridades na 

investigação e/ou a presumível vítima tenha rompido todas as ligações com os traficantes291.  

No que concerne à falta de conhecimento do estatuto jurídico conferido às vítimas de 

TSH, Sofia Neves louva o facto de a OIM, por exemplo, recomendar a prestação de apoio jurídico 

às vítimas. Para a autora, tal apoio jurídico é crucial no aumento da confiança e sentimento de 

segurança das vítimas em Portugal, já que as esclarece sobre os seus direitos e as orienta para 

uma melhor colaboração com as autoridades. Neste sentido, os profissionais da área do Direito, 

em conjunto com os profissionais da área da Psicologia, dos Serviços Sociais e da Criminologia, 

terão certamente um papel fulcral na orientação das vítimas para uma correta interpretação da 

lei vigente em matéria de TSH, e potenciar o uso da lei com vista à reposição dos seus 

direitos292.   

A Lei n.º 23/2007 de 4 de julho veio também a permitir à vítima um prazo de reflexão, 

atendendo às necessidades psicológicas e sociais das mesmas (art. 111.º). Assim, antes da 

emissão de uma autorização de residência, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ou o 

responsável pelo Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos (PNCTSH) oferece à vítima 

um prazo de reflexão entre 30 e 60 dias, que lhe permite recuperar do sofrimento físico e 

psicológico imposto pelos traficantes293. Este período tem início a partir do momento em que a 

vítima manifesta vontade de colaborar com as autoridades competentes para a investigação do 

processo criminógeno ou a partir do momento em que esta é sinalizada como sendo 

                                                             
289 Segundo o relatório sobre o TSH do MAI, de 2013, foi concedida, nesse mesmo ano, autorização de residência a uma única 

vítima de TSH, ao abrigo da Lei n.º 9/2012 de 9 de agosto. Informação disponível em: http://www.igfse.pt/upload/docs/ 
2014/OTSH_RELATORIO_ANUAL_2013.pdf [24.8.2014].   

290
 Reza o art. 109.º (b), que tal autorização apenas será concedida caso “[o] interessado mostre vontade clara em colaborar com 

as autoridades na investigação e repressão do trafico de pessoas ou do auxilio a imigração ilegal”. 
291 Esta autorização de residência, nos termos da lei, é válida por um período de um ano, renovável por iguais períodos, se os 

requisitos exigidos para a sua concessão se mantiverem, ou se existir uma necessidade de proteção acrescida da vítima de TSH.   
292 Cfr. Sofia NEVES, Intervenção Psicológica e Social com Vítimas, Volume II Adultos, Almedina, Coimbra, 2012, p. 160. 
293

 Cathy Zimmerman e Colaboradores, discordam deste prazo mínimo, afirmando que é necessário implementar um período de 
recuperação e reflexão de um mínimo de 90 dias para garantir que o funcionamento cognitivo das vítimas aumentou para um nível em que são 
capazes de tomar decisões informadas e atenciosas com segurança e bem-estar, e fornecer informações mais confiáveis sobre os eventos 
relacionados com o TSH. Cfr. Cathy ZIMMERMAN, Mazeda HOSSAIN, Kate YUN, Brenda ROCHE, Linda MORISON & Charlotte WATTS, “Stolen 
smiles: a summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe”, The London 
School of Hygiene & Tropical Medicine, 2006, p. 3. Disponível em: http://www.lshtm.ac.uk/php/ghd/docs/stolensmiles.pdf [24.8.2014]. 
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efetivamente vítima de TSH pelo SEF294. Para além dos efeitos do artigo acima mencionado, 

serão também tidas em consideração as necessidades específicas das pessoas mais 

vulneráveis, incluindo o recurso, a assistência psicológica (que é, no entanto, opcional e não 

vinculativa)295. Durante tal prazo de reflexão, a vítima tem o direito ao tratamento previsto, não 

podendo ser executada qualquer medida de afastamento (art. 111.º, n.º 3). Ou seja, mesmo que 

a vítima não disponha de recursos suficientes para a sua subsistência, o acesso ao apoio 

psicológico ou médico é-lhes garantido, tal como a segurança, proteção, interpretação e 

assistência jurídica296. Por sua vez, os menores vítimas de TSH têm acesso ao sistema educativo 

nas mesmas condições usuais que os cidadãos nacionais, valendo neste caso o supremo 

interesse da criança. Tratando-se de um menor, o prazo de reflexão pode ser prolongado por 

forma obter tempo para determinar a nacionalidade e localizar rapidamente a sua possível 

família. Por fim, a nova lei de imigração também alterou as condições que levam ao afastamento 

de estrangeiros, eliminando a principal causa de expulsão baseada na ofensa aos bons 

costumes existente na versão anterior (Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de agosto, art. 99.º). 

Correspondentemente foi adicionado o fundamento de “haver razões sérias” para crer que 

determinando migrante tenha cometido atos criminosos graves, consagrando-se os limites 

genéricos à expulsão (art. 135.º) em detrimento da possibilidade de aplicar uma medida de 

prisão preventiva (art. 142.º, n.º1)297.  

Como vimos, é uma legislação bem mais abrangente que promove a repressão do crime 

com maior reparo na proteção dos direitos da vítima. Para Marta dos Santos “não se 

perspetivam limitações no que respeita à definição do crime, porque se refere ao crime de tráfico 

de pessoas no sentido nacional e internacional (e não meramente transnacional, como indicado 

no art. 5.º do Protocolo da ONU), assim como prevê mecanismos de proteção legais a vítimas 

estrangeiras (uma vez que as vítimas nacionais não têm a mesma limitação)”298.  

Não obstante os recentes desenvolvimentos pela positiva na legislação portuguesa em 

matéria de apoio jurídico à vítima de TSH em território nacional, os dados apresentados pelo 
                                                             

294 Neste sentido, cfr. APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, “Manual SUL - Manual de Procedimentos de Apoio à Vítima 
Imigrante”, op. cit., p. 45. 

295 Reza o art. 112.º, n.º 2 que “[p]ara efeitos do disposto no número anterior são tidas em consideração as necessidades 
específicas das pessoas mais vulneráveis, incluindo o recurso, se necessário, a assistência psicológica”. 

296 Cfr. APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, “Manual SUL - Manual de Procedimentos de Apoio à Vítima Imigrante”, 
op. cit., p. 46.   

297
 Cfr. José de Melo ALEXANDRINO, O Discurso dos Direitos, op. cit., p. 102. 

298
 Cfr. Marta DOS SANTOS, “Localizar Portugal na Luta contra o Tráfico de Seres Humanos”, op. cit., p. 96.   
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IEEI299, em 2012, no que concerne ao apoio jurídico prestado às vítimas, refletem uma 

deficiência do sistema de apoio a vítimas de TSH, uma vez que mais de metade (53%) não 

beneficia de qualquer apoio, as restantes 47% receberam apoio, no entanto, receberam um 

apoio não especializado, muitas vezes por trabalho voluntário, e por isso inadequado a este 

grupo de vítimas300. Aliás, não existe nenhum instrumento jurídico que preveja a instituição de 

uma organização exclusiva e especializada na intervenção no terreno com vítimas de exploração, 

sejam elas vítimas de TSH, escravatura, lenocínio, de extração de órgãos ou de outras atividades 

criminosas que põem em causa a integridade física e psicológica, a liberdade e a 

autodeterminação sexual da vítima de TSH. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
299

 Cfr. neste sentido, IEEI – Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, “Tráfico Humano -a Proteção dos Direitos Humanos 
e as Vítimas de tráfico de Pessoas Rotas, Métodos, Tipos de Tráfico e Setores de Atividade em Portugal”, op. cit.. 

300 Cfr. IEEI – Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, “Tráfico Humano -a Proteção dos Direitos Humanos e as Vítimas de 
tráfico de Pessoas Rotas, Métodos, Tipos de Tráfico e Setores de Atividade em Portugal”, op. cit., p. 117. 
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CAPÍTULO IV 

O IMPACTO DO TSH PARA A VÍTIMA E O SEU PROCESSO DA SUA ADAPTAÇÃO E 

INTEGRAÇÃO AO NOVO CONTEXTO SOCIAL 

 

1. Razão de ordem    

  

Esta secção procura apresentar as consequências do TSH para a saúde mental das 

vitimas, a curto, médio e longo prazo. Ao escolhermos uma abordagem centrada nos direitos 

humanos individuais, neste caso específico, nos direitos humanos das vítimas de TSH, é 

inevitável abordar neste trabalho o apoio especializado à vítima, nomeadamente através do apoio 

psicológico, em detrimento de uma abordagem centrada na perseguição penal dos agentes 

criminosos (traficantes/aliciadores).  

Apesar de existir uma cada vez maior conscientização acerca das consequências para a saúde 

física e psicológica do TSH, sobretudo através do melhoramento das políticas e dos serviços de 

apoio à pessoa traficada e explorada, os dados empíricos sobre o real impacto do crime e as 

reais necessidades das vítimas a longo prazo são limitados301.  

Na última década, foram produzidos vários relatórios sobre o progresso no combate ao 

TSH nos diversos países e regiões do mundo. Estes estudos procuram examinar todo o processo 

de TSH, investigando os fatores que levam ao tráfico de uma pessoa, tentando assim descrever 

todo o processo, do recrutamento, transporte à exploração das vítimas. A apresentação de 

quadros legais e políticos por parte do Estados tem sido regularmente parte integrante desses 

estudos. Um conjunto de recomendações para a ação futura geralmente completa tais estudos, 

no entanto, a maioria apenas visa informar e contribuir para o desenvolvimento de futuros 

projetos e estratégias de apoio à vítima a curto e médio prazo, sobretudo no que toca ao 

acolhimento no país de destino.  

O Estado português possui grandes responsabilidades no que toca ao desenvolvimento 

de políticas e boas práticas que promovam a proteção e bem-estar das vítimas de TSH, de 

acordo com o Protocolo de Palermo. Para além da responsabilidade do Estado no que toca ao 

desenvolvimento de mecanismos para um tratamento adequado à vítima, o apoio direto 

                                                             
301

 Cfr. Mary de CHESNAY, Cheryse CHALK-GAYNOR, Jennifer EMMONS, Emily PEOPLES & Chandler WILLIAMS, “First-Person 
Accounts of Illnesses and Injuries Sustained while Trafficked”, in Chapter 9, Ed. Mary de Chesnay, Sex Trafficking – a Clinical Guide for Nurses, 
op. cit., p. 135. 
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prestados pelos profissionais no terreno, sobretudo através do apoio médico e psicológico a 

médio/longo prazo, poderá reduzir significativamente o risco de a vítima ter de adotar estratégias 

de sobrevivência pós-tráfico, como a prostituição ou a mendicidade, que a expõem a novos 

riscos adicionais de violações de direitos humanos.     

Uma resposta adequada por parte das autoridades portuguesas em relação ao TSH 

passa por reconhecer que as vítimas deste crime foram sujeitas a tratamentos desumanos e 

degradantes e viveram experiências traumáticas, o que exige que as autoridades assegurem às 

vítimas o direito a um tratamento que, não apenas não viole, mas ajude a restaurar a sua 

dignidade enquanto seres humanos. Para Anne Gallagher e Paul Holmes, embora haja alguma 

discordância quanto à natureza exata do papel e das obrigações jurídicas dos Estados na 

prestação de tratamento às vítimas, há um notável grau de consenso entre os decisores políticos 

e profissionais da justiça penal em determinados pontos-chave. Ou seja, está amplamente aceite 

que o quadro jurídico interno dos Estados deve prever a todas as vítimas, independentemente do 

seu envolvimento em qualquer processo criminógeno, o direito ao apoio e proteção imediatos. 

Em termos de direitos mínimos, as vítimas devem ter o direito de ter a sua segurança física 

garantida de imediato, pelo que esta deve ser protegida pelo Estado de mais prejuízos a curto e 

médio prazo. Ora, para implementar eficazmente tais obrigações, os Estados necessitam de 

desenvolver procedimentos detalhados para garantir que as vítimas identificadas sejam capazes 

de aceder a tal ajuda imediata302. 

No acesso à justiça por parte das vítimas, é importante fornecer às vítimas, sejam elas 

homens, mulheres ou crianças, um tradutor qualificado e uma representação legal antes e 

durante todos os procedimentos criminais e administrativos, fornecendo gratuitamente 

transcrições ou cópias dos documentos e registros necessários em, pelo menos, um dos idiomas 

conhecidos pela vítima303. Mesmo que a vítima tenha recursos financeiros para pagar a tradução 

e a representação legal, estes serviços terão de ser fornecidos gratuitamente. Para além disso, 

deve-se assegurar que os processos judiciais não sejam prejudiciais aos direitos da vítima. Por 

sua vez, no que toca à indemnização da vítima, deve-se assegurar que as autoridades 

                                                             
302

 Cfr. Anne GALLAGHER & Paul HOLMES, “Developing an Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking Lessons From 
the Front Line”, in International Criminal Justice Review, vol. 18, n.º 3, Georgia State University Research Foundation, Inc., 2008, p. 330, 
disponível em: http://togetherletsstoptraffick.org/assets/OnlineDocuments/ICJR-GALLAGHER-HOLMES.pdf [11.9.2014]. Cfr. neste sentido, os 
arts. 10.º e 12.º da CCETSH e os arts. 6.º e 9.º do Protocolo de Palermo.       

303 Cfr. FATW - Foundation Against Trafficking in Women, IHRLG - International Human Rights Law Group & GAATW - Global Alliance 
Against Traffic in Women,“Padrões de Direitos Humanos para o Tratamento de Pessoas Traficadas”, op. cit., p. 11. 
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competentes tornam disponíveis quaisquer informações relevantes para a reivindicação de 

indemnização por eventuais danos monetários sofridos por parte da vítima, incluindo a 

compensação, a restituição e a recuperação. De um modo geral, os Estados veem-se obrigados 

a assegurar o princípio da não-discriminação e da igualdade de tratamento, o acesso à justiça, o 

direito ao ressarcimento dos danos sofridos, o direito à saúde e outros serviços de apoio, bem 

como à integração social ou, caso as vítimas assim o desejem, ao apoio ao regresso ao país de 

origem304. É importante ainda ter presentes as especiais necessidades das vítimas menores de 

idade, de acordo com os princípios constantes na Convenção sobre os Direitos da Criança305. 

 

2. Caracterização dos indícios e repercussões psicológicas do tráfico de seres 

humanos 

 

Para a Organização Internacional para as Migrações (OIM), os dados disponíveis atualmente 

indicam que a maioria das pessoas traficadas fica/está exposta a riscos de saúde antes, durante 

e mesmo após o período de TSH306: neste último caso, sobretudo quando são mantidas em 

centros de detenção ou prisões, ou quando se encontram nas ruas, muitas vezes afastadas de 

qualquer tipo de auxílio profissional307.  

Qualquer sinal de lesão física poderá ser um indicador positivo de vitimação por TSH. 

Caracteristicamente, os traficantes submetem as suas vítimas a abusos físicos e psicológicos 

persistentes, que, de um modo geral, não se encontram em casos envolvendo contrabando de 

pessoas. A questão-chave aqui, para o estudo, é o abuso continuado ao longo de todo o 

processo bem como o seu impacto para a vítima. No caso das pessoas contrabandeadas 

(imigração ilegal), e como relatos de casos reais têm demostrado, muitas vezes os migrantes 

perdem a vida durante a fase de transporte, maioritariamente devido às viagens arriscadas. A 

                                                             
304 Cfr. Anne GALLAGHER & Paul HOLMES, “Developing an Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking Lessons From 

the Front Line”,  op. cit., p. 330; FATW - Foundation AgainstTrafficking in Women, IHRLG – International Human Rights Law Group & GAATW - 
Global Alliance Against Traffic in Women,“Padrões de Direitos Humanos para o Tratamento de Pessoas Traficadas”, 2.ª Ed., 1999, p. 9, 
disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/novosdireitos/traficoseres/padroes_pessoas_traficadas.pdf [13.9.2014]. 

305
 Cfr. FATW - Foundation Against Trafficking in Women, IHRLG - International Human Rights Law Group & GAATW - Global Alliance 

Against Traffic in women, “Padrões de Direitos Humanos para o Tratamento de Pessoas Traficadas”, op. cit., p. 6.  
306

 Segundo a OIM, as evidências do impacto do TSH encontradas em mulheres e meninas sugerem que os sintomas e os 
problemas pós-tráfico mais comuns incluem: Dores de cabeça, fadiga, tonturas, perda de memória, doenças sexualmente transmissíveis, dor 
abdominal, dor de costas e problemas dentários. Outros problemas de saúdes adicionais frequentemente observadas incluem perda de peso, 
distúrbios alimentares e insônias. Cfr. IOM - International Organization for Migration – “Caring for Trafficked Persons – Guidance for Health 
Providers”, Edited by Cathy ZIMMERMAN, op. cit., p.18.  

307
 Cfr.IOM - - International Organization for Migration – “Caring for Trafficked Persons – Guidance for Health Providers”, Edited by 

Cathy ZIMMERMAN, op. cit., p.16. 
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distinção essencial a ser feita para decidir se o caso poderá ser TSH, e não auxílio à imigração 

ilegal, é a existência e a extensão do abuso após a chegada e a continuidade da relação 

coercitiva entre vítimas e traficantes no país de destino308.  

Sendo o TSH melhor entendido como um processo e não apenas como um crime de 

momento único/circunstancial, o chamado “ciclo do tráfico” começa na fase de pré-

partida/recrutamento, seguida das fases de viagem/transporte e destino/exploração309. Pode 

ainda identificar-se uma fase de pós-tráfico, iniciada com o fim do período de exploração, em que 

as vítimas são muitas vezes sinalizadas e identificadas pelas autoridades e repatriadas ou 

autorizadas a permanecer no país com medidas de apoio à sua reintegração social. Cada uma 

destas fases apresenta sérios riscos para a saúde geral da vítima, bem como oportunidades para 

profissionais especializados intervirem com informações e assistência imprescindíveis310. Apesar 

de estes riscos serem bem conhecidos e de toda a condenação mundial do prejuízo causado às 

vítimas pelos traficantes, como observam Cathy Zimmerman e seus colaboradores, 

relativamente pouca ação foi ainda tomada para identificar e atender efetivamente às reais 

necessidades de saúde das sobreviventes de TSH311.  

O TSH é geralmente reconhecido como uma experiência-limite, suscetível de causar 

inúmeros tipos de sofrimentos físicos e psicológicos duradouros à vítima312. Isto é, ao longo de 

todo o processo, todas as vítimas de TSH, sobretudo as que são traficadas para fins de 

exploração sexual (independentemente da idade e da identidade de género) experienciam um 

enorme impacto psicológico sobre elas. Segundo um estudo elaborado por Cathy Zimmerman e 

colaboradores, em 2008, de um universo de 192 mulheres vítimas de TSH entrevistadas dentro 

de duas semanas após terem dado entrada nos “serviços de pós-tráfico”, 95% afirmavam ter 

sofrido violência física e sexual durante o processo de TSH. Por sua vez, 59% das vítimas 

                                                             
308 IOM - International Organization for Migration, “The IOM Handbook on: Direct Assistance for Victims of Trafficking”, International 

Organization for Migration, Geneva, 2007, p. 30, disponível em: http://publications.iom.int/bookstore/free/IOM_Handbook_Assistance.pdf 
[15.9.2014].  

309 IOM - International Organization for Migration – “Caring for Trafficked Persons – Guidance for Health Providers”, Edited by Cathy 
ZIMMERMAN, op. cit., p. 9. 

310
 IOM - International Organization for Migration – “Caring for Trafficked Persons – Guidance for Health Providers”, Edited by Cathy 

ZIMMERMAN, op. cit., p. 9.  
311 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, Mazeda HOSSAIN, Kate YUN, Brenda ROCHE, Linda MORISON & Charlotte WATTS, “Stolen smiles: a 

summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe”, op. cit., p. 5.  
312

 Isto é, a maioria das reações sustentam complicações graves com sintomas duradouros para a saúde física e mental da pessoa, 
no entanto, existem casos em que muitas pessoas não se reveem na imagem de “vítima devastada” pela experiência . Cfr. Cathy ZIMMERMAN, 
“The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european study“, London School of Hygiene& 
Tropical Medicine, 2003, p. 3, disponível em: http://www.lshtm.ac.uk/php/ghd/docs/traffickingfinal.pdf [19.9.2014].  
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afirmaram ter sofrido abusos no período pré-tráfico/recrutamento. Atendendo a estas sequelas, 

verifica-se que todo o processo tem consequências devastadoras para as vítimas, verificando-se 

vários tipos de abusos sobre as vítimas em várias etapas do processo de TSH313. Donna Isabella 

acrescenta que, na maioria dos casos em que trabalhou, as vítimas relatavam ideias suicidas ou 

desejavam a sua própria morte regularmente, pois afirmavam que não se queriam imaginar a 

passar pelo mesmo no dia seguinte (não se importavam se a sua morte seria resultado de uma 

overdose de droga ou provocada por um cliente). A autora observa ainda que a maioria das 

vítimas envolvidas na indústria do sexo assegurava que as consequências psicológicas eram 

muito mais devastadoras do que as lesões físicas314.      

Verifica-se uma alta vulnerabilidade no período de pós-tráfico. Após a exploração, a 

vulnerabilidade das vítimas intensifica-se significativamente pelo acumular de momentos 

traumáticos. Nestes casos, a vitimação secundária315 pode ser um perigo real. Neste sentido, a 

recuperação psicológica a longo prazo (e não somente a curto prazo), a reabilitação e 

reintegração social das vítimas de TSH requer uma assistência psicológica prolongada, bem 

como oportunidades educacionais e económicas316. Escapar às situações de exploração é 

extremamente difícil para as vítimas, mas obter assistência médica, psicológica e social, a partir 

de agências de serviços especializados para tais finalidades, também constitui um enorme 

desafio em muitos países. Sean Devine alerta, no seu relatório sobre o apoio psicossocial 

prestado aos sobreviventes de TSH no sudeste asiático317, emitido para a OIM, em 2009, que, 

nos casos em que não se auxilia as vítimas atempadamente, os problemas físicos e psicológicos 

poderão tornar-se cada vez piores e, muitas vezes, até mesmo crónicos, levando a que muitas  

                                                             
313 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, Mazeda HOSSAIN, Katherine YUN, Vasil GAJDADZIEV, Natalia GUZUN, Maria TCHOMAROVA, Rosa 

CIARROCCHI, Anna JOHANSSON, Anna KEFURTOVA, Stefania SCODANIBBIO, Maria MOTUS, Brenda ROCHE, Linda MORISON & Charlotte 
WATTS, “The Health of Trafficked Women: A Survey of Women Entering Posttrafficking Services in Europe”, Research and Practice, in American 
Journal of Public Health, vol. 98, nº 1, 2008, pp. 55 e ss.). Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
articles/PMC2156078/pdf/0980055.pdf [16.9.2014]. 

314 Cfr. Donna ISABELLA, “Health Issues and Interactions With Adult Survivors”, in Mary de Chesnay (ed.), Sex Trafficking – a 
Clinical Guide for Nurses, New York, Springer Publishing, 2013, p. 157. Importa notar que a maioria dos estudos acerca do impacto de TSH na 
saúde física geral e saúde mental se debruça sobre a área da exploração sexual, ignorando de certa forma as várias outras formas de exploração 
do TSH.  

315 Segundo o Manual de Procedimentos de Apoio à Vítima Imigrante, as vítimas experienciam após a experiência traumática: 
desorientação, vergonha, medo, sentimentos de culpa, sentindo-se igualmente frágeis a nível físico, pelo que o apoio especializado se constitui 
indispensável no evitamento da vitimação secundária. Cfr. APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, “Manual SUL -Manual de 
Procedimentos de Apoio à Vítima Imigrante”, op. cit., p. 53. 

316 Aqui, a assistência psicológica prolongada significa não somente o apoio nos centros de acolhimento no país de destino, como 
também, a oportunidade em continuar a receber apoio psicológica quando de volta ao país de origem, ou seja nos denominados casos de 
repatriamento.   

317
 Cfr. Sean DEVINE, “Psychosocial and Mental Health Service Provision for Survivors of Trafficking - Baseline Research in the 

Greater Mekong Subregion and Indonesia”, IOM, 2009, p. 1. 
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pessoas traficadas não vejam outra opção que não seja a de ficarem sob o controlo dos 

traficantes.   

Os traficantes usam estratégias de manipulação psicológica e métodos coercivos para 

manter o controlo sobre as suas vítimas, tornando a fuga praticamente impossível318. Tais 

métodos usados pelos traficantes incluem violência física, sexual e psicológica, como ameaças 

contra membros da família da vítima, mentiras e enganos,  isolamento forçado, uso de álcool ou 

drogas, controlo do acesso a alimentos e água, bem como a monitorização das vítimas através 

do uso de armas, vigilância por câmaras e/ou cães de guarda319.   

No que toca aos indícios de alterações físicas e psicológicas propriamente ditos, à 

vítimação por TSH está associada sobretudo a Perturbação de Stress Pós-Traumático (PSPT). O 

diagnóstico da PSPT é desencadeado por sintomas característicos a seguir à exposição de 

determinado acontecimento ou “stressor” traumático. Ou seja, a pessoa experimentou, observou 

ou foi confrontada com um acontecimento ou acontecimentos que envolveram ameaça de 

morte, morte real ou ferimento grave, ou ameaça à integridade física do próprio ou de outros. A 

resposta da pessoa envolve medo intenso, sentimento de desproteção ou horror. O 

acontecimento traumático pode voltar a ser experienciado de diversos modos persistentes. 

Sendo o modo mais comum a ocorrência de lembranças recorrentes e intrusivas, que incluem 

imagens ou perceções do acontecimento, ou sonhos recorrentes e perturbadores acerca do 

acontecimento. Outros sintomas são também, a Incapacidade para lembrar aspetos importantes 

do trauma e Interesse ou participação em atividades importantes fortemente diminuídos, entre 

outros320. 

A ansiedade, a insegurança e o medo comummente sentidos pelas vítimas de TSH têm 

efeitos significativos sobre a saúde mental e o bem-estar físico destas pessoas. De acordo com o 

Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-IV-TR), estas pessoas sentir-

                                                             
318

 As evidências das consequências para a saúde geral resultante da vitimação por TSH, são muito limitadas. Este ponto visa assim 
analisar, sucintamente, os dados já investigados acerca da prevalência e risco de violência, enquanto vítima, bem como a prevalência e risco de 
problemas de saúde física (como por exemplo lesões corporais), mental (como por exemplo o síndrome de Estocolmo ou a perturbação de stress 
pós-traumático - PSPT) e sexual (como por exemplo o vírus da imunodeficiência humana - VIH), entre as pessoas traficadas. 

319 Cfr. Yvonne RAFFERTY, “The Impact of Trafficking on Children: Psychological and Social Policy Perspectives”, Child Developmen t 
Perspectives, vol. 2, nº 1, 2008, p.14, disponivelem:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1750-8606.2008.00035.x/pdf [18.9.2014]. 

320 Informação disponível em: http://oficinadepsicologia.com/sobre-ansiedade/pos-stress-traumatico [3.9.2014]. Para uma análise 
mais pormenorizada do conceito da Perturbação Stress Pós-Traumático, Cfr. AAVV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-
IV-TR,4.ª ed., American Psychiatric Association, Washington D.C. e Londres, 2000, tradução portuguesa de José Nunes de Almeida, Manual de 
Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, 4ª edição revista, Climepsi Editores, Lisboa, 2002, pp. 463-471.Cfr. também, ONU – 
Organização das Nações Unidas, “Manual contra o tráfico de pessoas para profissionais do sistema de justiça penal”, Nova York , 2009, p. 22, 
disponível em:http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2009_UNODC_TIP_Manual_PT_-_wide_use.pdf [20.9.2014].  
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se-ão particularmente relutantes em divulgar as experiências de tortura física e trauma 

psicológico321. Ora, essa relutância na divulgação das experiências traumáticas está 

estreitamente relacionada com o que é conhecido como o Síndrome de Estocolmo322. Isto é, a 

vítima perceciona que não consegue fugir do local de exploração e de que está completamente 

isolada do mundo exterior. Nestes casos, a vítima de TSH solidariza-se com o traficante, optando 

por recusar qualquer tipo de ajuda profissional e não cooperar com as autoridades por achar 

que entrou no país e no mundo do trabalho devido ao “apoio” do traficante.  

Nas páginas que se seguem, analisaremos o impacto do TSH, nas suas várias etapas, 

de modo a percebermos quais as características que as diferenciam e qual o impacto de cada 

uma das fases sobre a vítima.  

 

Na fase de recrutamento das vítimas  

 

Na fase de recrutamento, que ocorre no país de origem, a vulnerabilidade das vítimas é 

decisiva e irá influenciar toda a vivência traumática ao longo do processo de tráfico, mesmo 

quando já se encontrar fora de uma situação de TSH, na medida em que afeta a capacidade de 

resistência por parte da vítima323.    

Não existem muitos dados sobre o verdadeiro estado de saúde das pessoas antes de 

serem traficadas324. Num estudo elaborado por Cathy Zimmerman, em 2003, apenas uma 

mulher vítima (de um total de 28 mulheres) relatou um grave problema de saúde já antes da sua 

partida. Para a autora, embora seja improvável que uma mulher que esteja doente opte por 

migrar na procura de trabalho, há circunstâncias em que, por exemplo, um problema de saúde 

estigmatizante, como ser portador de HIV, possa impulsionar uma determinada pessoa a deixar 

                                                             
321 “A essência de um trauma implica que o mesmo se sobreponha aos mecanismos biológicos e psicológicos da vítima no que diz 

respeito à forma como lida com um facto. Ocorre um trauma quando os mecanismos de defesa internos e externos são incapazes de lidar com 
uma ameaça externa”.Cfr. ONU – Organização das Nações Unidas, “Manual contra o tráfico de pessoas para profissionais do sistema de justiça 
penal”, op. cit., p. 24.  

322 “A síndrome de Estocolmo, também conhecida por capture bonding ou vinculação com o sequestrador, consiste numa patologia 
que afeta por vezes vítimas do tráfico de seres humanos, em que estas se identificam com os seus sequestradores e exploradores, 
independentemente da situação de exploração a que possam estar sujeitos”. Cfr. ONU – Organização das Nações Unidas, “Manual contra o 
tráfico de pessoas para profissionais do sistema de justiça penal”, op. cit., p. 23.  

323
Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 

study”, op. cit., p. 29.    
324 Cfr. Sofia NEVES, Intervenção Psicológica e Social com Vítimas – Volume II – Adultos, op. cit., p. 163. 
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a sua comunidade de origem325. A maioria dos dados existentes acerca da saúde das vítimas de 

TSH baseia-se em vítimas que frequentam “serviços de pós-tráfico” e aplicam-se sobretudo às 

mulheres e meninas traficadas para fins de exploração sexual326.  

Por outro lado, é comum as vítimas relatarem momentos de violência ou abuso anterior 

ao TSH. Para muitas, o abuso por parte de membros da família ou figuras de autoridade, 

agressões relacionadas com agitações civis ou conflitos armados, ou outros tipos de violência 

não afeta somente o seu bem-estar, como também constitui a força motora que as “empurra” 

para as mãos dos traficantes. Os estudos disponíveis revelam que mais de metade das mulheres 

e meninas podem ter sido expostas a abusos físicos e/ou sexuais já antes de serem recrutadas 

pelos aliciadores327. Esse histórico de violência prévia tem uma enorme influência sobre a 

vulnerabilidade das pessoas no momento do recrutamento e pode contribuir para problemas de 

saúde física e mental mais graves no período pós-tráfico, devido a longa exposição a condições 

degradantes e desumanas328.    

As vítimas, sobretudo mulheres, que já sofreram abusos sexuais na infância, bem como 

aquelas que sofreram outros tipos de violência, são as mais propensas a virem a sofrer mazelas  

na sua saúde física e psicológica a longo do TSH e a envolver-se em comportamentos de risco. 

As vítimas de TSH que já foram vítimas de outras formas de violência tendem a ser 

especialmente vulneráveis às doenças como resultado dos comportamentos de alto risco, 

colocando-as numa situação altamente stressante (como por exemplo, sexo forçado e 

desprotegido)329.  

                                                             
325

 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 
study”, op. cit., p. 30. 

326
 Cfr. Sofia NEVES, Intervenção Psicológica e Social com Vítimas – Volume II – Adultos, op. cit., p. 163.   

327
 “Of the 20 women responding to the question, ‘Did anyone ever hurt you while you were living in your home country,’ seven 

responded affirmatively. Two women reported being abused by their spouse, four by their father, or “parents,” and one by classmates. For these 
women, this was among the most sensitive subjects and the one they least wanted to discuss”. Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and 
consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european study”, op. cit., p. 31. Ainda no mesmo sentido, “[o]ver a half 
(59%) [of trafficked victims] reported pretrafficking experiences of sexual and physical violence before 15 years of age. Assaults that were 
perpetrated by more than one person were reported by 26%, and many named the father or stepfather as perpetrator”. Cfr. Patricia CRANE, 
“Human Trafficking Toolkit for Nursing Intervention”, Chapter 11, Ed. Mary de Chesnay, Sex Trafficking – a Clinical Guide for Nurses, op. cit., p. 
170 [interpolação nossa]. Como também, cfr. Cathy ZIMMERMAN, Mazeda HOSSAIN, Kate YUN, Brenda ROCHE, Linda MORISON & Charlotte 
WATTS, “Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in 
Europe”, op. cit., p. 9. 

328 Cfr.IOM - International Organization for Migration – “Caring for Trafficked Persons – Guidance for Health Providers”, Edited by 
Cathy Zimmerman, London School of Hygiene  Tropical Medicine, 2009, p. 18, disponível em: http://publications.iom.int/ 
bookstore/free/CT_Handbook.pdf [11.9.2014].   

329
 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 

study”, op. cit., p. 31. 
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Segundo um estudo elaborado por Cathy Zimmerman e colaboradores, em 2006, 60% 

das vítimas entrevistadas (todas elas mulheres), de um total de 207, relataram alguma forma de 

violência antes de serem traficadas, com 32% das vítimas afirmando terem sido abusadas 

sexualmente e 50% fisicamente agredidas. Por sua vez, quase um quarto (22%) foi abusada tanto 

fisicamente como sexualmente330. No mesmo sentido, os autores afirmam que os estudos 

demonstram que os efeitos negativos de uma sequência de vários traumas, antes e durante o 

TSH, são maiores do que os de uma única experiência traumática durante todo o processo. Isto 

é, para aquelas vítimas que foram abusadas já antes da partida, o TSH irá adicionar um 

cumulativo avassalador da sua saúde física e psicológica331, que pode resultar no suicídio da 

vítima.   

 

No transporte da vítima 

 

A fase de transporte começa quando uma vítima se “voluntaria” ou é forçada a viajar 

com um determinado smuggler ou traficante. A vítima pode não ter a certeza de que está numa 

rede de TSH, contudo, esta fase pode constituir uma verdadeira tortura psicológica para vítima, 

na medida em que desconhece as finalidades para quais poderá estar a ser transportada332.  

A fase de transporte constitui o momento em que as atividades e os movimentos ilegais 

de transferência de pessoas se iniciam. Os crimes que se incluem nesta fase do processo são, 

entre outros, o sequestro, o uso de documentos falsos, a facilitação de passagens ilícitas de 

fronteiras, a intenção de empregar pessoas indocumentadas, bem como o violação e outras 

formas graves de violência física e psicológica333.   

Durante a viagem, as vítimas são, muitas vezes, confrontadas com o risco de ficarem 

em cativeiro, de contrair doenças, acidentes e mesmo outros riscos para a sua vida, devido às 

formas perigosas de transporte como passagens de fronteira de alto risco. Existem relatos de 

                                                             
330

 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, Mazeda HOSSAIN, Kate YUN, Brenda ROCHE, Linda MORISON & Charlotte WATTS, “Stolen smiles: a 
summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe”, op. cit., p. 9. 

331 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, Mazeda HOSSAIN, Kate YUN, Brenda ROCHE, Linda MORISON & Charlotte WATTS, “Stolen smiles: a 
summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe”, op. cit., p. 9.  

332 Ora os traficantes são obrigados a cumprir prazos nas viagens de transporte de uma vítima ou grupo de vítimas. Isto é, se os 
traficantes se atrasem com o transporte das vítimas, acabam por ver o seu lucro monetário reduzido, como perder o seu trabalho ou mesmo a 
própria vida. Cfr. Patricia CRANE, “Human Trafficking Toolkit for Nursing Intervention”, Chapter 11,Ed. Mary de Chesnay, Sex Trafficking – a 
Clinical Guide for Nurses, op. cit., p. 171.  

333
 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 

study”, op. cit., p. 37.   
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viagens de carro, barco, comboio, avião, escondidos em camiões ou mesmo a pé334. Como 

resulta dos recentes acontecimentos trágicos no Mediterrâneo, não raras vezes as vítimas são 

forçadas a realizar rotas perigosas e acabam, não raro, por perder a vida na travessia335.  

As vítimas que sobrevivem relatam períodos de má nutrição, poucas horas de sono e 

exaustão pela constante movimentação de um lugar para o outro. A privação de sono não só 

afeta a capacidade cognitiva das vítimas, como também diminui os mecanismos de proteção 

natural do corpo, resultando num sistema imunitário fragilizado336. Com pouco descanso e 

distúrbios do sono, que continuam na fase de destino, as vítimas que passaram por viagens 

difíceis são mais suscetíveis a doenças e infeções e propensas a experimentar a dor e o 

desconforto de uma forma mais intensa337. 

Existem também relatos de violações de meninas nesta fase, como uma forma de 

iniciação sexual e para assegurar a cooperação das mulheres com os futuros clientes. Os abusos 

sexuais são frequentemente acompanhados de maus tratos físicos destinados  a mostrar às 

vítimas o preço da possível desobediência às ordens do traficante. Com base nessas dinâmicas 

explícitas de poder, as vítimas ficam obrigadas a submeter-se às exigências dos traficantes, a fim 

de poderem sobreviver durante a viagem. Assim, a dependência forçada resultante desta relação 

de poder é uma característica fundamental das relações entre vítima e traficante durante a fase 

de transporte bem como na fase seguinte quando chegado ao destino338. 

No TSH, esta fase termina quando a vítima chega ao seu presumível destino imposto 

pelo traficante. Esta fase abarca a transferência da vítima para vários possíveis destinos e, 

muitas vezes, envolve um ou vários pontos de acesso ao território dos Estados.  

                                                             
334 No mesmo sentido, Brian Gushulak e Douglas MacPherson afirmam que“[t]he clandestine crossing of land borders has been a 

historical method of gaining unregulated access to nations for centuries. In these situations, the local climatic and environmental conditions pose 
significant threats to health. Even today trafficked migrants may be required to cross isolated borders on foot or in uncovered compartments of 
conveyances where they may be exposed to the elements. Both heat- and cold-induced temperature-related illness or injury, sun exposure, 
dehydration, and the effects of altitude can be observed in trafficked migrants”. Cfr. Brian GUSHULAK& Douglas MACPHERSON, “Health Issues 
Associated with the Smuggling and Trafficking of Migrants”, Journal of Immigrant Health, vol. 2, no. 2, 2000, p. 72, disponível em: http://link.sp 
ringer.com/article/10.1023/A%3A1009581817682 [12.9.2014].     

335 Cfr. Dulce COUTO, Tráfico de seres humanos: Perceções sociais, percursos de vitimação e de sobrevivência, op. cit., p. 84.Cfr. 
Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european study”, op. cit., pp. 
37-39.   

336
 Já antes de começarem a trabalhar no país de destino, quase metade das 23 mulheres traficadas entrevistadas pelo estudo de 

Cathy Zimmerman, foi estuprada ou gravemente espancada durante a viagem. Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of 
trafficking in women and adolescents - findings from a european study”, op. cit., p. 3.   

337
 Cfr. Dulce COUTO, Tráfico de seres humanos: Perceções sociais, percursos de vitimação e de sobrevivência, op. cit., p. 

84;Cfr.também Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 
study”, op. cit., p. 40.   

338
 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 

study”, op. cit., p. 41.  Relembramos que, na imigração ilegal, a vítima fica livre à chegada ao país de Destino. 
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Na exploração da vítima no país de destino  

 

 Uma vez chegadas ao local de destino, as vítimas de TSH podem vir a ser compradas e 

vendidas como mera “mercadoria”339. É nesta fase que se consuma a exploração que motivou o 

recrutamento e o transporte a partir do país de origem. Uma vítima pode ter vários períodos de 

movimentação que por sua vez podem resultar em situações de retráfico, ou seja, na venda da 

vítima do seu atual destino de trabalho para um novo destino de trabalho. Esta fase engloba 

todas as finalidades e formas de abuso associadas ao TSH, pelo que tende a ser, para Dulce 

Couto, “aquela [fase] em que se verifica um maior impacto do tráfico”340.      

As vítimas, quando transportadas para locais desconhecidos, principalmente para 

lugares onde não dominam o idioma, terão enorme dificuldade em saber onde e como obter 

ajuda exterior bem como em quem confiar. Aliás, as vítimas tendem a ter medo das represálias 

por parte dos traficantes pela eventual fuga e sentem medo de voltar a ser apreendidas. As 

vítimas traficadas num país que não o seu de origem, mas que consentiram pelo menos na 

migração, podem igualmente ter medo de uma eventual deportação. Neste sentido, colocam, 

muitas vezes, as suas esperanças numa futura saída da rede criminógena, nas mãos dos 

traficantes, comportando-se tal como pretendido pelos seus exploradores341. Patrícia Crane 

observa que a chegada ao local de destino é muitas vezes a primeira vez em que a vítima é 

informada de que tem de trabalhar para o traficante até a dívida do transporte estar paga na 

íntegra. 

No que toca especificamente ao TSH para fins de exploração sexual, os riscos e abusos 

enfrentados pelas vítimas raramente são de natureza singular, sobretudo se trata de mulheres. 

Estes riscos são muitas vezes combinados de uma maneira calculada para incutir medo e 

garantir por parte da vítima a conformidade com as exigências dos traficantes. 

                                                             
339 Cfr. Patricia CRANE, “Human Trafficking Toolkit for Nursing Intervention”, Chapter 11,Ed. Mary de Chesnay, Sex Trafficking – a 

Clinical Guide for Nurses, op. cit., p. 173.  
340

 Cfr. Dulce COUTO, Tráfico de seres humanos: Perceções sociais, percursos de vitimação e de sobrevivência, op. cit., p. 84, 
[interpolação nossa].  

341
 Ora, este tipo de comportamento, denomina-se, na Psicologia e Psiquiatria, de síndrome de Estocolmo. Perturbação que será 

apresentada no texto principal da página seguinte. Cfr. Cathy ZIMMERMAN & Rosilyne BORLAND, “Caring for Trafficked Persons – Guidance for 
Health Providers”, op. cit., p. 9.   
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Consequentemente, as vítimas são fisicamente agredidas e forçadas a ter relações sexuais com 

os seus clientes342.  

No estudo realizado em 2003, nesta fase do TSH, quase oito em cada dez [mulheres] 

vítimas (76%) já tinha sido agredida fisicamente por parte dos traficantes, proprietários de 

bordéis, clientes, ou pelos seus namorados. Por outro lado, a maioria das vítimas relatou ter sido 

coagida a fazer sexo (83%), sendo a maioria fisicamente forçada para o fazer (92%). Entre os 

cerca de 10% que não denunciaram a violência sexual experimentada, 48% relataram lesões 

físicas e 71% relataram ter sido ameaçados enquanto traficados. De referir que dezoito vítimas 

relataram que não haviam tido qualquer experiência sexual antes de traficadas343. 

É importante referir também que as vítimas possuem muitas vezes informação limitada 

e equívoca sobre aspetos do próprio estado de saúde. Segundo o estudo de 2003, apenas uma 

das 23 mulheres traficadas entrevistadas sentia-se bem informada sobre as diversas infeções 

sexualmente transmissíveis quando saía de casa. Esta falta de conhecimento tem implicações 

graves nos comportamentos das vítimas em relação à saúde própria e na procura de cuidados 

de saúde344.  

O uso indevido ou excessivo de drogas e álcool bem como as restrições sociais 

resultantes do isolamento forçado e das condições ambientais degradantes em que são inseridas 

também põe em causa a saúde física e psicológica das vítimas nesta fase345. Portanto, é 

importante assinalar que os riscos para a saúde são múltiplos e as consequências das 

sobreposições de riscos desde os momentos iniciais do TSH são muitas vezes fatais nesta fase. 

Isto é, o sofrimento físico infligido causa reações psicológicas negativas, que por sua vez 

                                                             
342 Parece claro, portanto, que o TSH deve ser visto também como uma questão de saúde pública. As formas de abuso e os riscos 

que as vítimas experimentam em todo o processo, incluem abuso físico, sexual e psicológico, o uso forçado ou coagido de drogas e álcool, 
restrições sociais, exploração e servidão económica, “inquietação jurídica” em relação ao seu estatuto, condições de vida desumanas e 
degradantes e uma série de riscos associados ao facto de serem migrantes e/ou pessoas já marginalizadas nos seus países de origem 
(background cultural).Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a 
european study”, op. cit., p. 3. 

343
 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological health consequences of women and 

adolescents trafficked in Europe”, op. cit. p. 10.   
344 Cfr. Patricia CRANE, “Human Trafficking Toolkit for Nursing Intervention”, Chapter 11,Ed. Mary de Chesnay, Sex Trafficking – a 

Clinical Guide for Nurses, op. cit., p. 169.    
345 Cfr. Cheryl Ann LAPP & Natalie OVERMANN, “Mental Health Perspectives on the Care of Human Trafficking Victims Within Our 

Borders”,in Mary de Chesnay (ed.), Sex Trafficking – a Clinical Guide for Nurses, op. cit., p. 315.Como também cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The 
health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european study”, op. cit., p. 23.  
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resultam em problemas de saúde físicos adicionais, como por exemplo, dores de cabeça, 

distúrbios digestivos, etc.346.   

Para além das complicações ao nível da saúde física e psicológica, causadas 

diretamente pelo uso de drogas, pela intimidação e consequentemente pela 

“instrumentalização” do seu corpo, as vítimas enfrentam igualmente riscos de saúde associados 

à sua marginalização, devido ao estigma social e de género (sobretudo das mulheres 

trabalhadoras do sexo)347. Nesta fase do TSH, a vítima encontra-se muitas vezes sozinha, não 

domina o idioma do país de destino e sente-se, consequentemente, desprotegida e desenraizada 

culturalmente348. As mudanças exigidas pela adaptação aos novos costumes do país de destino 

também constituem um desafio desgastante à tentativa de adaptação da vítima349. Esta 

experiência pode afetar as vítimas de tal forma que se torna difícil para elas perceber a natureza 

do acontecimento, e podem, consequentemente, entrar num processo de negação da sua 

própria condição de vítimas (o já mencionado Síndrome de Estocolmo)350. Algumas vítimas, 

conscientes da exploração a que estão sujeitas, optam por colaborar com os traficantes, fazendo  

tudo o que esteja ao seu alcance para evitar os/novos abusos por parte dos traficantes351.   

Apesar destes casos de negação e de colaboração estratégica com os traficantes, é muito 

comum que as pessoas traficadas tenham ideias suicidas ou perturbações cognitivas, como 

perda de memória, por exemplo. As vítimas podem também ter dificuldade ao nível da 

concentração e mostrar níveis elevados de agressividade e de raiva352.  

 

 

 

                                                             
346

 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 
study”, op. cit., p. 24.  

347 Ainda no que concerne às questões de género, Sofia Neves afirma que “[a] análise de estereótipos de género pode favorecer  
desconstrução de mitos e crenças erróneas e aumentar a consciência face aos direitos”. Cfr. Sofia NEVES, Intervenção Psicológica e Social com 
Vítimas – Volume II – Adultos, op. cit., p. 157.  Cfr. também, Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women 
and adolescents - findings from a european study”, op. cit., p. 23.  

348 Cfr. Cathy ZIMMERMAN &R osilyne BORLAND, “Caring for Trafficked Persons – Guidance for Health Providers”, op. cit., p. 41.  
349 Cfr. Dulce COUTO, Tráfico de seres humanos: Perceções sociais, percursos de vitimação e de sobrevivência, op. cit., p 210.   
350

 Cfr. APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, “Manual SUL - Manual de Procedimentos de Apoio à Vítima Imigrante”, 
op. cit., p. 49. 

351
 Cfr. Boaventura de SOUSA SANTOS et al., Tráfico de mulheres em Portugal para fins de exploração sexual, op. cit, p. 126.  

352
 Cfr. Ekaterina SHKURKIN, The consequences of the sexual abuse in human trafficking, comunicação apresentada em 5 de 

Dezembro de 2004, na Human Trafficking Conference, em Riga; disponível em: http://homepages.stmartin.edu/fac_staff/kshkurkin 
/Conseq%20of%20Hum%20traffic% 20with%20inserts%2025feb05.doc [19.9.2014].  
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3. Sinalização e identificação das vítimas de tráfico de seres humanos 

 

A sinalização e a identificação de vítimas de TSH353 são de grande dificuldade em todo 

mundo. A identificação de pessoas traficadas constitui um problema fundamental em todas as 

estratégias de combate ao TSH, assente num processo complexo e demorado que requer 

estruturas de monitorização e de apoio para criar um espaço seguro para as pessoas em causa. 

Por uma variedade de razões - muitas delas de natureza subjetiva, incluindo perceções, como 

desconfiança para com os funcionários públicos e os sentimentos de medo e de vergonha -, as 

vítimas de TSH não querem, muitas vezes, revelar os seus dados pessoais. As vítimas podem 

ser identificadas por uma variedade de atores como agentes das forças de segurança, ONG e 

sindicatos. Os Estados têm obrigação, por força dos seus compromissos internacionais, de, não 

apenas combater o TSH, mas também prestar apoio às vítimas. Na prática, em Portugal, o apoio 

prestado pelo Estado é insuficiente e que quem presta o maior apoio às vítimas são ONG (APAV, 

APF, Saúde em Português)354.  

Contudo, no que à sinalização das vítimas diz respeito, a maioria dos relatórios aponta 

para elevadas cifras negras355, ou seja, para o lado invisível do TSH. De facto, o número de 

sinalizações de vítimas é muito reduzido, comparado com o número de vítimas que as 

organizações internacionais estimam existir em todo o mundo. Para além do número reduzido 

de sinalizações, o número de vítimas efetivamente identificadas é ainda mais reduzido. Existem 

relatos de vítimas não sinalizadas serem detidas ou mesmo deportadas como se se tratasse de 

migrantes irregulares e não de vítimas de TSH356. Para as dificuldades na sinalização das vítimas 

de TSH contribuem em larga medida os comportamentos das próprias vítimas. Como observam 

Charles Scott e Alexander Chase, muitas vítimas que já experienciaram uma situação de TSH 

preferem não ser identificadas como tal. Existem diversas razões para que tal aconteça, a 

vergonha poderá ser um dos motivos. Isto é, a vítima, neste caso de TSH para fins de exploração 
                                                             

353
 "Vítima sinalizada" é uma pessoa que atende os critérios da Diretiva da UE sobre o TSH, mas que ainda não tenha sido 

formalmente identificada pela autoridade competente como uma vítima de TSH. Já “vítima Identificada” é a pessoa que foi formalmente 
identificada como vítima de TSH pela autoridade competente para o efeito num determinado Estado. 

354
 É por isso que as parcerias entre os governos e as demais entidades envolvidas na identificação de vítimas, como as agências de 

imigração, ONG e grupos da sociedade civil, são tão importantes para a uma boa aplicação da lei. Cfr. Sean DEVINE, “Psychosocial and Mental 
Health Service Provision for Survivors of Trafficking - Baseline Research in the Greater Mekong Subregion and Indonesia”, op. cit., p. 4.   

355 Esta constitui a relação de crimes ocorridos, mas não registados pelos órgãos oficiais, ou seja, forma a diferença entre o número 
de crimes praticados e o número de crimes conhecidos pelas autoridades competentes. Logo, a criminalidade real é maior do que a registada 
oficialmente.     

356
 Cfr. Charles SCOTT & Alexander CHASE, Human Trafficking in Europe and Eurasia – Prevention, Protection and Victim 

Assistence, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2011, p. 81.  
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sexual, pode sentir-se envergonhada pela sua associação com o TSH e com a prostituição, o 

sentimento de fracasso que o termo vítima possa gerar, o medo em denunciar o traficante pelos 

receios de possíveis castigos por parte deste, ou mesmo o não reconhecimento pela vítima de 

que o sucedido foi uma violação grave dos seus direitos e um crime357.  

Dado que muitos casos de TSH permanecem ainda na obscuridade, um grande número 

de pesquisas sobre o TSH tem por base amostras relativamente pequenas de sobreviventes, 

geralmente identificadas pelas forças de segurança ou por pessoas atendidas por ONG ou 

agências de organizações internacionais. O número real de vítimas em relação ao número total 

de vítimas atendidas continua a ser desconhecido, o que significa que os estudos com base em 

apenas casos atendidos não podem ser representativos do número real de pessoas traficadas 

e/ou exploradas. Isto é, para além do problema das cifras negras, a identificação deste tipo de 

crime é ainda extremamente difícil, precisamente por se tratar, sobretudo, de um crime 

transnacional e por ser praticado por organizações altamente organizadas, experientes e, muitas 

vezes, envolvidas noutras atividades criminosas conexas ao fenómeno de TSH. A falta de clareza 

causada pela problemática das distinções conceptuais já mencionadas no primeiro capítulo, 

entre o TSH, auxílio à imigração ilegal e prostituição também constitui um motivo acrescido para 

a escassa informação estatística existente sobre o TSH358. 

As falhas na identificação de grande parte das vítimas de TSH são muito graves, não  

apenas por implicarem que não se preste assistência a pessoas que necessitam de apoio 

urgente e que não se punam os responsáveis criminosos, mas também por poder moldar 

erroneamente a nossa compreensão acerca das dinâmicas e complexidade do TSH dentro de 

um determinado Estado359.   

Numa perspetiva europeia, os dados do Eurostat demonstram que foram identificadas 

um total de 5 535 vítimas de TSH, em 2013, verificando-se ainda um aumento de 18% no 

número de casos reportados pelos 24 Estados membros da EU abrangidos pelo estudo. 

Segundo este estudo, a percentagem de crianças vítimas de TSH foi de 15% ao longo dos três 

                                                             
357

 Cfr. Charles SCOTT & Alexander CHASE, Human Trafficking in Europe and Eurasia – Prevention, Protection and Victim 
Assistence, op. cit., p. 83. 

358 Cfr. Carla MACHADO, Novas Formas de Vitimação Criminal, op. cit., p. 183. 
359

“For example, if we fail to identify local women in prostitution who are victims of trafficking we may assume that there is no 
domestic trafficking and therefore not make efforts look for and address the issue. The same is true if we assume that all t rafficking is for 
prostitution; we risk ignoring trafficking for labor or the needs of male victims of trafficking”. Cfr. Charles SCOTT & Alexander CHASE, Human 
Trafficking in Europe and Eurasia – Prevention, Protection and Victim Assistence, op. cit., 2011, p. 82. 
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anos cobertos pelo estudo (2008-2010). A larga maioria das vítimas é do sexo feminino (80%). 

Ainda no que concerne ao sexo das vítimas, os dados desagregados por sexo e faixa etária 

mostram que, do número total de vítimas de TSH, as mulheres adultas representam 68%, os 

homens adultos 17%, 12% representam “meninas” e 3% representam “meninos”. Como se pode 

verificar, as mulheres continuam a ser, de longe, o grupo mais suscetível a ser vitimizado. Estas 

mulheres vítimas são maioritariamente traficadas para fins sexuais (62%), com cerca de 25% a 

serem traficadas para fins de exploração laboral e cerca de 14% para "outras atividades 

criminosas"360. De destacar ainda o aumento significativo de TSH dentro das próprias fronteiras 

da UE. No que toca à origem das vítimas, o percentual de vítimas identificadas de países não 

pertencentes à UE aumentou ao longo desses três anos, isto é, de 12% em 2008 para 37% em 

2010 (para as vítimas do sexo masculino) e de 18% em 2008 para 39% em 2010 (para as 

vítimas do sexo feminino)361. 

Em Portugal, recentes dados do relatório do MAI e do OTSH, de 2014, demonstram que 

houve um enorme acréscimo de casos de vitimação por TSH para fins de exploração laboral, 

nomeadamente de homens e meninos, contrariando a ideia tradicional de que a exploração 

sexual constitui o tipo de exploração mais frequente em território nacional. Este relatório 

demonstra que, durante o ano de 2013, foram sinalizados 299 (de um total de 308) presumíveis 

casos de TSH para fins de exploração laboral em território nacional, dos quais apenas 45 foram 

confirmados até à data da elaboração do relatório. Destaca-se no mesmo relatório a sinalização 

de 49 presumíveis casos de vitimação de crianças (e 250 presumíveis casos de vítimas adultas) 

para as mesmas finalidades exploratórias362. Assim, comparando com o relatório de 2012, 

apresentado na secção introdutória ao presente trabalho, houve um acréscimo no que concerne 

ao número de sinalizações de presumíveis casos de TSH. Esta evolução traduz-se no aumento 

de 146% em 2013, comparando com o período homólogo anterior. Ao contrário do sucedido no 

relatório de 2012, no ano de 2013, o número de sinalizações em território nacional aumentou 

                                                             
360 As vítimas de exploração sexual são predominantemente do sexo feminino (96%, em 2010), enquanto a maioria das vítimas da 

exploração laboral é do sexo masculino (77%, em 2010). Cfr. Eurostat, “Trafficking in human beings”, Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2013, p. 10, disponível em: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/trafficking_in_human_beings_-
_dghome-eurostat_en_1.pdf [23.9.2014]. 

361 A Nigéria e a China são os principais países terceiros de origem das vítimas identificadas na UE, enquanto o Brasil, a Rússia e a 
Argélia também estão representados ao longo dos três anos. Há, porém, uma ligeira mudança no padrão: os países do leste europeu, constantes 
na lista em 2008, não estão presentes em 2009 e 2010, enquanto os países centro e sul-americanos são mais representados em 2010. Cfr. 
Eurostat, “Trafficking in humanbeings”, op. cit., p. 10.   

362 Cfr. MAI - Ministério da Administração Interna & OTSH - Observatório de Tráfico de Seres Humanos, “Tráfico de Seres Humanos 
- Relatório de 2013”, 2014, p. 3, disponível em: http://www.igfse.pt/upload/docs/2014/OTSH_RELATORIO_ANUAL_2013.pdf [25.9.2014] .    
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mais de 269% ao passo que o número de sinalizações no estrangeiro diminuiu (menos 80%). 

Este aumento deve-se sobretudo ao aumento no número de sinalizações efetuadas por ONG, 

pois, em 2012, foram sinalizados apenas 16 casos por ONG (e 109 casos por OPC), ao passo 

que, em 2013, foram sinalizados 125 casos por ONG (e 183 casos por OPC)363.      

   

4. O acolhimento institucional das vítimas de tráfico de seres humanos 

 

A principal preocupação de todas as organizações que prestam assistência às vítimas do 

TSH é a necessidade de encontrar formas de promover a auto-suficiência destas pessoas a curto 

e médio prazo364. Em Portugal, os únicos centros de apoio disponíveis são os Centros de 

Acolhimento e Proteção (CAP), da Associação para o Planeamento da Família (APF) e da Saúde 

em Português. O primeiro alojamento para vítimas de TSH foi criado em 2008, após a assinatura 

de um protocolo entre as principais instituições públicas, como o Ministério da Justiça, Ministério 

do Interior, as forças policiais, Instituto da Segurança Social, o escritório do Primeiro-Ministro e a 

APF, esta última responsável pelos abrigos365. Segundo o parágrafo n.º 125.º do relatório da 

delegação do GRETA, de 2012, o CAP estava, à data da publicação do relatório, exclusivamente 

aberto para mulheres vítimas de TSH e seus filhos. O CAP possuía uma capacidade total de seis 

camas em três quartos compartilhados e tinha 25 pessoas acomodadas desde 2008, contando 

com uma equipa que inclui um assistente social, um professor e uma psicóloga, disponíveis 

durante 24 horas366. Conscientes da nova realidade portuguesa, foi criado, em maio de 2013, 

                                                             
363 Cfr. MAI - Ministério da Administração Interna & OTSH - Observatório de Tráfico de Seres Humanos, “Tráfico de Seres Humanos 

- Relatório de 2013”, op. cit., p. 3.    
364

  Cfr. USAID - United States Agency for International Development, “The Rehabilitation of Victims of Trafficking in Group 
Residential Facilities in Foreign Countries - A Study Conducted Pursuant to the Trafficking Victim Protection Reauthorization Act, 2005”, 2007, p. 
17.  

365
 O centro é financiado através do sistema de segurança social, o que contribui 8 600 euros por mês. Esta limitação financeira 

impede que pessoal adicional de ser levado por diante, o centro de ser ampliado e a qualidade dos serviços seja melhorado. 
366

 Cfr. GRETA - Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, “Report concerning the implementation of the 
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Portugal”, First evaluation round, Strasbourg, 2013, p.31, 
relatório disponível em:http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/Reports/GRETA_2012_17_FGR_PRT_en_with_cmts.pdf 
[27.9.2014]. 
Entre 2008 e 2013, o Centro de Acolhimento e Proteção a Mulheres Vítimas de Tráfico acolheu 11 vítimas romenas, 2 brasileiras, 2 ciganas, 1 
moçambicana, 3 portuguesas, 1 búlgara, 1 nigeriana e 3 senegalesas, nove das quais eram menores. Número baixo, tendo em consideração o 
número de sinalizações e identificações em território nacional. Cfr. CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ”Tráfico Humano – 
A escravatura dos tempos modernos”, op. cit., p. 20.   
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um novo centro de acolhimento, especialmente para vítimas de TSH do sexo masculino, gerido 

pela Saúde em Português367.  

O CAP da APF acolhe também os filhos [menores acompanhados] das vítimas do sexo 

feminino, o que implica um apoio ao nível das questões da maternidade, do planeamento 

familiar e da educação familiar não formal. Ambos os centros asseguram, no entanto, através de 

equipas multidisciplinares, um acolhimento temporário em local seguro, promovendo a saúde 

física e psicológica bem como a integração social da vítima através de apoio médico, jurídico, 

psicológico e social. Estes dois centros têm financiamento estatal e dispõem de uma equipa 

multidisciplinar que inclui uma educadora social, uma psicóloga, uma mediadora social e três 

monitoras com formação especializada no apoio às vítimas368. De referir que a localização dos 

CAP é sensatamente confidencial, a fim de salvaguardar a segurança dos envolvidos.      

O centro gerido pela Saúde em Português acolhe exclusivamente vítimas do sexo 

masculino369. Liliana Oliveira e Sofia Figueiredo apontam para a particular dificuldade no que 

concerne ao apoio às vítimas masculinas de TSH, na medida em que a maioria das vítimas 

acolhidas provêm de contextos culturais problemáticos e, sobretudo, em que existe uma 

sociedade patriarcal com papéis sociais rigidamente definidos acerca do papel do homem e da 

mulher370, traduzindo-se na dificuldade destas vítimas seguirem as ordens dados por elementos 

femininos das equipas prestadoras de apoio371.  

 No que toca ao acolhimento das vítimas sinalizadas em Portugal, segundo os dados do 

SEF, em 2012, apenas 35 (31 das quais menores) receberam assistência e/ou acolhimento 

fornecido por entidades governamentais ou por ONG. Quanto às restantes, 3 foram acolhidas por 

amigos ou familiares (sem acompanhamento técnico), 4 encontravam-se a residir fora de 

Portugal (o relatório não especifica se estas 4 receberam ou não apoio pelo país de destino), 3 

                                                             
367 Até à data do relatório da CIG, o Centro de Acolhimento e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres humanos do Sexo Masculino 

acolheu 5 vítimas Romenas, 1 Angolana e 1 Portuguesa, pelo que também aqui o número de acolhimentos de vítimas ser desproporcional em 
relação ao número de sinalizações e identificações em território nacional.Cfr. CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ”Tráfico 
Humano – A escravatura dos tempos modernos”, op. cit., p. 19. 

368
 Cfr. IEEI – Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, “Tráfico Humano – a Proteção dos Direitos Humanos e as Vítimas 

de Tráfico de Pessoas - Rotas, Métodos, Tipos de Tráfico e Setores de Atividade em Portugal”, op. cit. p. 101.  
369

 Nos últimos dois anos, foram sinalizadas em Portugal um número superior de situações de TSH para fins exploração laboral em 
relação às situações de TSH para fins exploração sexual. Verifica-se consequentemente um aumento do número de vítimas do sexo masculino, 
que também apresentaram necessidade de acolhimento, no entanto, até bem a pouco tempo não havia uma medidas específicas para tal.  

370
 Cfr. CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ”Tráfico Humano – A escravatura dos tempos modernos”, op. 

cit., p. 19.  
371 Até 2013, o CAP para vítimas do sexo masculino tinha acolhido 5 vítimas Romenas, 1 Angolana e 1 Portuguesa.  
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não receberam assistência por se desconhecer o seu paradeiro e em 8 registos o SEF não 

conseguiu recolher qualquer informação.  

Das 14 vítimas sinalizadas por ONG, 11 não beneficiaram de acolhimento, afirmando-se 

no relatório que algumas vítimas receberam apoio, nomeadamente, emocional. Duas vítimas 

foram acolhidas no Centro de Acolhimento e Proteção a Mulheres Vítimas de TSH e seus Filhos 

Menores (CAP) e uma encontrava-se a residir no estrangeiro, desconhecendo-se o tipo de apoio 

recebido372. Por fim, é de salientar que, das vítimas sinalizadas no estrangeiro (40), apenas uma 

recebeu apoio, que, no entanto, não foi prestado por técnicos especializados, mas sim por 

familiares da vítima373. 

Verificou-se ainda em 2012 que algumas vítimas não foram acolhidas no CAP do norte 

do país por falta de capacidade da instituição, vindo a ser acolhidas noutras estruturas não 

específicas para este tipo de vítimas374. Contudo, de acordo com o relatório do GRETA375, devido 

à capacidade limitada dos centros, algumas vítimas de TSH são acomodadas noutros centros 

geridos por outras ONG, a maior parte, normalmente, abrigos para vítimas de violência 

doméstica. Isto é, não são apropriados às necessidades específicas das vítimas de TSH e, 

consequentemente, não cumprem os requisitos de segurança necessários para este tipo 

específico vitimação. Isto aplica-se igualmente aos casos das crianças vítimas de TSH, as quais 

são acolhidas em instituições não específicas às necessidades de crianças vítimas de TSH com a 

agravante de serem ainda vítimas menores desacompanhadas. Contudo, atualmente não 

existem dados concretos sobre o tráfico de crianças em território português.  

O relatório de 2013 do Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH) afirma que 

apenas 45 vítimas de TSH foram confirmadas em Portugal, mas que, no entanto, todas 

receberam proteção e assistência. Contudo dos 49 menores sinalizados, em 6 registos, as 

                                                             
372 Para uma análise mais pormenorizada, cfr. Sistema de Segurança Interna, Relatório Anual de Segurança Interna, 2012, 

disponível em: http://www.portugal.gov.pt/media/904058/20130327_RASI%202012_vers%C3%A3o%20final.pdf [27.9.2014]. 
373 Este número reduzido de casos assinalados, bem como o elevado número de presumíveis vítimas que não beneficiaram de 

acolhimento ou de apoio, poderá resultar de um desconhecimento da verdadeira extensão do TSH na realidade portuguesa, proveniente, por 
vezes, dos escassos recursos humanos e materiais disponíveis entre os diferentes serviços envolvidos, bem como de um sistema jurídico-legal 
imperfeito no que concerne à proteção da assistência às vítimas deste tipo de crime.   

374
 Cfr. CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ”Tráfico Humano – A escravatura dos tempos modernos”, op. 

cit., p. 35.  
375

 O GRETA é responsável por acompanhar a execução da CCETSH pelos Estados membros.O GRETA publica regularmente 
relatórios de avaliação das medidas tomadas pelas partes que respeitam as medidas previstas pela convenção e as partes que não respeitam 
integralmente as medidas previstas na convenção. Estes últimos, serão obrigadas a reforçar a e sua ação através de uma série de 
recomendações. 
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entidades sinalizadoras informaram que os menores não receberam qualquer tipo de apoio ou 

assistência)376. 

Para as crianças não acompanhadas vítimas de TSH, o único alojamento disponível é 

nas ONG pouco especializadas, como por exemplo as organizações religiosas. No relatório 

elaborado pelo GRETA, as ONG informaram que nem sempre são capazes de fornecer um nível 

adequado de assistência e segurança às crianças377. Em Portugal, existe um sistema de 

proteção de crianças em situação de risco (instituído pela Lei n.º 147/99, relativa à proteção 

das crianças e jovens em perigo), que, no entanto, não prevê medidas especificas de proteção 

para crianças vítimas de TSH. Isto é, a criança vítima de TSH tem o direito a assistência da 

mesma forma como qualquer criança em perigo em território nacional. Existem três níveis de 

intervenção: a nível local (instituições públicas e privadas), pela comissão departamental para a 

proteção das crianças em risco, ou a nível judicial, com a promotoria pública que intervêm em 

casos mais complexos. Em caso de perigo iminente, a criança pode ser sujeita a colocação de 

emergência numa das instituições geridas pelo sistema de segurança social português ou por 

entidades privadas que recebem recursos do sistema de segurança social378.  

A legislação portuguesa estipula que as crianças em situação de risco devem ser 

representadas pelos seus pais ou outros membros das suas famílias. No entanto, chama-se a 

atenção para o facto de Portugal não possuir um regime de legal guardian379. Loque que uma 

criança vítima de TSH é identificada pela polícia, pelo tribunal, pela Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) ou outra entidade, o caso é comunicado ao Ministério Público. Este 

último solicita imediatamente ao tribunal para decretar uma medida provisória de proteção. Se 

não houver nenhuma pessoa adulta conhecida relacionada com a criança, o tribunal geralmente 

coloca a criança sob a guarda de uma instituição, que tem poderes legais para agir no superior 

interesse da criança.  
                                                             

376 Cfr. OTSH & MAI, Relatório Anual,2013, p. 17, disponível em: http://www.otsh.mai.gov.pt/cms/files/conteudos/OTSH 
_RELATORIO_ANUAL_2013.pdf [27.9.2014]. 

377 Cfr. GRETA - Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, “Report concerning the implementation of the 
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Portugal”, op. cit., p. 47. 

378 Isto é, o art. 19.º da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) insta os Estados tomar medidas de prevenção de todas as 
formas de violência, abuso e negligência contra crianças, bem como para proteger e apoiar as crianças vítimas. O art. 20.º do CDC exige, por 
sua vez, que os Estados ofereçam proteção e assistência especial à todas as crianças que se encontrem temporariamente ou definitivamente 
privadas do seu ambiente familiar. “Neste sentido, a nomeação de um guardião, constitui uma das medidas mais importantes para se proteger 
as crianças não acompanhadas”. CE –ComissãoEuropeia, “Guardianship for children deprived of parental care - A handbook to reinforce 
guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking”, European Union Agency for Fundamental Rights, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg, 2014, p. 16, disponível em: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra -2014-guardianship-
children_en_0.pdf [27.12.2014].   

379
 O legal guardian é a pessoa que possui a autoridade legal para cuidar dos superiores interesses da criança.  
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Conhecidas as dificuldades no acolhimento das vítimas de TSH, foram assinadas em 

2013, entre o Estado380, a APAV, APF e a Saúde em Português as cartas de compromisso 

visando o reforço da capacidade de acolhimento de vítimas de TSH. Para além disso, a APAV 

mostrou-se disponível em criar um CAP para mulheres vítimas de TSH, no sul do país381. Com 

estas Cartas de Compromisso, é reforçado o cumprimento das medidas 33.º e 35.º do II 

PNCTSH, respondendo assim às recomendações e orientações que o GRETA dirigiu ao Estado 

português. De referir que essas recomendações visam sobretudo o reforço da assistência de 

emergência prestada às vítimas e o aprofundamento da intervenção sistemática e 

multidisciplinar às vítimas382.  

De salientar ainda que a ONG denominada de União de Mulheres Alternativa e Resposta 

(UMAR) e o SEF começaram uma parceria informal, em 2011, com vista a proporcionar 

alojamento de emergência para mulheres vítimas de TSH383. 

Denota-se que não existem ainda nenhuma organização especializadas exclusivamente 

para questões de apoio à vítima de TSH em Portugal, logo, as organizações que neste momento 

fornecem apoio à vítima de TSH, não estão suficientemente capazes de lidar com as questões 

ligadas às vítimas de TSH da melhor maneira. Neste momento, o principal apoio é o de 

providenciar à vítima abrigo, misturando estas vítimas com vítimas de outro tipo, em primeira 

linha de violência doméstica.  

 

5. Breves considerações acerca da prestação de apoio psicológico à vítima de TSH 

 

A recuperação das vítimas de TSH, sobretudo a nível da saúde mental, não tem sido o 

tema central da pesquisa sobre este tipo de  crime, ou pelo menos, não suficientemente. A 

recuperação da vítima é um processo longo e complexo, exigindo tempo e apoio técnico 

especializado da área da Psicologia, Assistência Social, da Criminologia e do Direito, entre 

                                                             
380 Através da Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade.  
381

 O montante acordado ascende aos 400.000 € e resulta das verbas atribuídas à Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade. Este valor resulta assim do valor global dos “resultados líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, que tinham sido atribuídos à Presidência do Conselho de Ministros, e que se destina, designadamente, à promoção de 
ações no âmbito da cidadania e igualdade de género”. Cfr. neste sentido, CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ”Tráfico 
Humano – A escravatura dos tempos modernos”, op. cit., p. 33. 

382
 Cfr. CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ”Tráfico Humano – A escravatura dos tempos modernos”, op. 

cit., pp. 33 e 34.  
383

 Cfr. GRETA - Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, “Report concerning the implementation of the 
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Portugal”, op. cit., p. 31. 
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outros. Neste sentido, a intervenção realiza-se de forma contínua do início ao fim processo de 

recuperação, promovendo uma forma digna de reintegração social384.  

É fulcral o profissional possuir uma boa compreensão dos [possíveis] riscos, 

considerações éticas e realidades práticas relacionadas com o TSH, por forma a ajudar a 

minimizar os perigos e a aumentar a probabilidade de que uma vítima divulgue informações 

relevantes e precisas acerca da sua situação preocupante385. Isto é, os níveis de trauma 

psicológico experienciados por algumas vítimas, durante e/ou depois de concluído o processo de 

TSH, podem ser tão profundas que algumas poderão ser incapazes de servir como testemunhas, 

incapazes de oferecer um relato detalhado e credível passível de ser usado como base de 

compreensão do sucedido. Por outro lado, vítimas que inicialmente apresentaram fortes reações 

emocionais poderão, através do aconselhamento ou apoio do técnico de apoio à vítima, 

evidenciar um melhoramento significativo e poderão relatar as suas experiências de forma mais 

precisa386. 

É essencial recordar que o julgamento humano, mesmo aquele que é feito por 

especialistas ou peritos, pode estar sujeito a erros ou distorções. No entanto, a investigação 

continua a chamar a atenção para serviços de apoio psicológico urgentes para as vítimas de 

TSH, sobretudo para mulheres e crianças em particular, mas ainda existe relativamente pouca 

informação baseada em pesquisa sobre as necessidades de saúde mental desta população 

habitualmente abusada sexualmente.  

No caso específico da PSPT, esta constitui uma doença que requer apoio psicológico 

imediato387. As consequências da experiência traumática do TSH, para a saúde física e 

psicológica são várias e dependem, em larga escala, do momento (fase do TSH) em que tal 

                                                             
384

 Cfr. Sofia NEVES, Intervenção Psicológica e Social com Vítimas - Volume II - Adultos, op. cit., 2012, p. 156. 
 Neste sentido, Rita Chi-Ying Chung afirma também que“[g]iven the complexity and multidimensionality of the abuse of power and 

child trafficking, it is impossible for psychologists to resolve the psychological problems related to trafficking within the narrow framework of 
psychology without considering other perspectives. Although the field of psychology has an excellent grasp on the understanding of individuals, 
families, and communities, in order to effectively tackle the intricacy of human rights issues it is necessary for psychologists to work in 
collaboration with other disciplines. These other disciplines include economists, international lawyers, historians, geographers, educators, 
anthropologists, sociologists, and public health professionals. Given the extent and magnitude of human trafficking and other social justice and 
human rights violations psychologists need to let go of an egocentric approach and acknowledge that psychology cannot do it a lone”. Cfr. Rita 
CHI-YING CHUNG, “Cultural perspectives on child trafficking, human rights & social justice: A model for psychologists”, Counseling & 
Development Program and Department of Psychology, George Mason University, Virginia, USA, 2009, p. 91, disponível em: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09515070902761230#.VLVG9yusU64 [7.10.2014].   

385 Cfr. Cathy ZIMMERMAN & Charlotte WATTS, “WHO ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women”, 
WHO, Geneva, 2003, p.2, disponível em: http://www.who.int/gender/documents/en/final%20recommenddations%2023%20oct.pdf [28.9.2014]. 

386
 Cfr. UNODC -United Nations Office of Drugs and Crime, Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners, Module 

3, 2009, disponível em: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module3_Ebook.pdf [16.10.2014]. 
387

 Cfr. Dulce COUTO, Tráfico de seres humanos: Perceções sociais, percursos de vitimação e de sobrevivência, op. cit., pp. 88 e 
89. 
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experiência traumática ocorre. Neste sentido, os cuidados de saúde devem basear-se na fase 

específica do processo de TSH. Esta ideia é muito importante na medida em que permite 

fracionar o processo e investigar mais pormenorizadamente o impacto do TSH em cada 

momento do processo, permitindo elaborar novos métodos de prevenção e intervenção388. Tanto 

quanto possível, o psiquiatra ou o psicólogo responsáveis pela avaliação da vítima deverão tentar 

situar o sofrimento psicológico dentro do contexto das convicções ideológicas e princípios 

culturais que regem o comportamento da vítima, o que implica respeitar não somente o contexto 

político, mas também os seus valores culturais e as suas convicções religiosas389. 

Neste sentido, perceber os efeitos dos eventos traumáticos sobre os processos 

cognitivos (como a memória) da pessoa é fulcral, pois, contribui para se compreender as 

situações de que a vítima não se recorda ou mesmo o porquê de a vítima recusar o 

depoimento390. Nesta fase, quando as vítimas são convidadas a testemunhar, deve-se prestar um 

apoio sensível às características traumáticas do TSH, para que os profissionais responsáveis 

consigam fazer com que a vítima se sinta tranquila e segura de forma a recuperar a capacidade 

de se recordar dos eventos traumáticos, isto sobretudo para fins judiciais, bem como para uma 

posterior recuperação psicológica mais célere e saudável391.  

A situação da vítima traficada é sempre complicada e, consequentemente, a avaliação e 

intervenção com vítimas constitui um momento muito delicado. Se a vítima, ainda sob o controlo 

do traficante, tentar fugir do ambiente horrorizante é geralmente levada para situações de 

tratamentos ainda mais cruéis e punitivos. Para se cuidar das vítimas traficadas, é útil tentar 

perspetivar como o mundo poderá ser visto aos olhos de uma vítima de TSH392.  

Neste contexto, uma abordagem centrada na vítima afigura-se uma ferramenta 

potencialmente muito útil para a compreensão do grau de vitimação e a escolha do tipo de apoio 

à vítima do TSH. Pretende-se sobretudo evitar a vitimação secundária, quando a vítima sofre as 

                                                             
388 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 

study”, op. cit., p. 3.   
389 Cfr. Dulce COUTO, Tráfico de seres humanos: Perceções sociais, percursos de vitimação e de sobrevivência, op. cit., p 169.   
390

“Moreover, the way a woman processes this traumatic moment can impact upon her ability to later recall these events. 
Physiologically, when confronted with danger, the “fight or flight response” takes over. Research has shown that in response to this stress, 
chemicals are released by the brain that inhibit “selective attention,” or one’s ability to filter perceptions. During a traumatic episode, the woman 
no longer concentrates or observes, but instead becomes hypervigilant to all stimuli in order to react quickly to the next th reat”, cfr. Cathy 
ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european study”, op. cit., p. 38.   

391 Cfr. IOM – International Organization for Migration, The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking, Geneva, 
2007, pp. 32 e ss.). Disponível em:http://publications.iom.int/bookstore/free/IOM_Handbook_Assistance.pdf [19.9.2014]. Cfr. também, Cathy 
ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european study”, op. cit., p. 42.  

392
 Cfr. Cathy ZIMMERMAN &Rosilyne BORLAND, “Caring for Trafficked Persons: guidance for health providers”, op. cit., p. 10.  
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“asperezas” da investigação criminal e do processo judicial em que é implicada393. Designa-se 

por primária a vitimização causada pelo agressor enquanto consequência direta do crime, ou 

seja, durante o crime, imediatamente após o crime ou nos dias seguintes ao crime. A 

compreensão do “método” e do “motivo” subjacentes à escolha das vítimas pode revelar uma 

ligação específica entre o traficante e as vítimas.  

Esta abordagem poderá ser importante também para o processo de investigação 

criminal, para se poder compreender a forma como a vítima “entrou” na rede criminosa, 

provocando a sua vitimação. Isso permitiria perceber o grau de vulnerabilidade da vítima na fase 

de pré-tráfico, informação indispensável para a posterior intervenção psicológica com a vítima394. 

Nestes casos, a assistência é geralmente coordenada pelas ONG que fornecem abrigo, 

aconselhamento psicossocial, assistência médica e assistência económica. As mulheres podem 

receber apoio no país de destino, ou no seu país de origem, dependendo de onde escapam ou 

foram libertadas dos traficantes, e se se sentem ou não seguras em retornar ao seu país de 

origem.  

O sucesso da reabilitação das vítimas exige a incorporação da identificação das mesmas 

numa estratégia de combate ao TSH em que a situação das vítimas é de facto reconhecida. Isso 

só pode ser feito se as autoridades responsáveis forem informadas acercadas características do 

crime, seu impacto sobre a vítima e as respostas necessárias a dar. Os profissionais precisam 

de saber exatamente quais as medidas a tomar quando reconhecem uma situação de TSH e 

quais os métodos e procedimentos que devem seguir. Colocar a vítima no centro das 

investigações significa considerar os direitos, necessidades e pedidos de um ser humano que foi 

traficado antes, durante e depois de todo o processo judicial. Na prática, esta abordagem visa 

sobretudo conquistar a confiança e cooperação da vítima, para estabelecer a segurança física e 

atender às necessidades imediatas da mesma. A abordagem centrada na vítima ajuda a evitar a 

vitimação secundária que pode ocorrer quando os profissionais (ou as ONG) não tratam a vítima 

                                                             
393

 Cfr. Tânia KONVALINA-SIMAS, Profiling Criminal – Introdução à Análise Comportamental no Contexto Investigativo, Lousã, Rei 
dos livros, 2012, p. 228.   

394
 No entanto, Tânia Konvalina-Simas afirma que, muitas vezes, a análise vitimológica é posta de lado pelos investigadores policiais 

e pelos delegados do Ministério Público, isto porque temem a existência de preocupações morais e sociais, ou mesmo jurídicas, em relação às 
vítimas, temor que é visto como sendo bastante negativo dada a importância de uma utilização desta ferramenta. Cfr. Tânia KONVALINA-SIMAS, 
Profiling Criminal – Introdução à Análise Comportamental no Contexto Investigativo, op. cit., p.240. 



124 
 

com a devida sensibilidade, podendo essa falta de sensibilidade recordar à vítima os métodos 

coercitivos utilizados pelo traficante, fazendo com que deixe de cooperar395. 

No que concerne à intervenção e às necessidades especiais das vítimas de TSH, Cathy 

Zimmerman defende que, no caso do TSH, a prevenção primária compreende intervenções 

implementadas durante as primeiras duas fases da caminhada migratória de uma vítima nas 

fases de pré-partida, de tráfico propriamente dito e de exploração. Essas intervenções podem 

incluir, por exemplo, estratégias de promoção da saúde pública que visam proporcionar 

informações sobre os sintomas de saúde reprodutiva e sexual, associada a doenças infeciosas, 

saúde mental e sintomas relacionados, ou riscos de saúde associados à migração, incluindo o 

tráfico de migrantes e os direitos jurídicos aos serviços de saúde da pessoa humana em outros 

países396. A prevenção secundária aplicada mais tarde, durante a fase de destino, quando as 

vítimas podem ficar sujeitas a triagem de muitas infeções, ao tratamento emergente de 

problemas de saúde e ao encaminhamento para assistência para se poder ajudar a evitar mais 

danos subsequentes. Finalmente, a prevenção terciária representa intervenções implementadas 

durante a etapa/fase da integração e reintegração, quando, a maioria das vítimas manifesta os 

problemas psicológicos, físicos e sexuais, requerendo cuidados significantes e apoios 

adicionais397.   

Contudo, existem estudos que demonstram que a maioria das vítimas não possui 

qualquer conhecimento acerca do funcionamento dos mecanismos de assistência, ou podem 

mesmo nem sequer saber da sua existência. Isto significa que as vítimas necessitam de tempo 

suficiente para entender o que lhes aconteceu ou está a acontecer, bem como o que lhes é 

oferecido em termos de assistência. Aliás, a incerteza e insegurança são um fator que aumenta 

o medo e ansiedade sentida pelas vítimas, que ocorre sobretudo nas fases seguintes como na 

identificação ou repatriamento398. Quando nos debruçamos sobre a proteção da vítima de TSH, é 

fundamental lembrar também aqueles que menos capacidades de defesa possuem - as 

                                                             
395 Cfr. US State Department, “Trafficking in Persons Report 2013”, p. 19, disponível em: http://www.state.gov/documents/  

organization/210737.pdf [6.10.2014].  
396

 Já o Protocolo de Palermo alerta no seu o art. 9.º para a importância para a elaboração de “pesquisas, campanhas de 
informação e de difusão através de órgãos de comunicação, bem como iniciativas sociais e econômicas”, incluindo planos e programas com “a 
cooperação com organizações não-governamentais, outras organizações relevantes e outros elementos da sociedade civil”. 

397 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 
study”, op. cit., p. 22. 

398
 “Providing information upon identification in writing gives victims more time to absorb and understand the information”. Cfr. 

Charles SCOTT & Alexander CHASE, Human Trafficking in Europe and Eurasia – Prevention, Protection and Victim Assistence, op. cit., p. 97. 
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crianças399. A violência física e psicológica contra crianças existe e é caracterizada por uma 

dinâmica complexa de aspetos psicológicos, sociais e legais, que exigem uma intervenção 

especializada, coordenada e sobretudo eficiente de diferentes instituições na proteção das 

crianças vítimas400. Contudo o impacto do TSH nas crianças ainda carece de atenção no estudo 

do crime. 

No mesmo sentido, é importante certificar-se de que todos os exames médicos e 

psicológicos sejam feitos pela vítima de forma voluntária e realizadas de acordo com o respeito 

pelos direitos humanos e a ética profissional. Será então necessário prestar apoio à saúde física, 

sexual e psicológico adaptando os modelos de boas práticas utilizadas para sobreviventes de 

violência doméstica, agressão sexual e sobretudo tortura401, utilizadas sobretudo para 

comunidades minoritárias e refugiadas402. 

 

6. A (re)integração social da vítima de TSH 

 

Muitas vítimas são detidas ou rotineiramente deportadas dos países de trânsito e/ou de 

destino para os seus países de origem. A deportação para o país de origem ou para um país 

terceiro pode ter consequências graves para as vítimas. As consequências podem resultar da 

punição pelas autoridades nacionais, pela viagem não autorizada ou outros crimes envolvidos na 

sua migração; podem igualmente enfrentar o isolamento social ou estigmatização de género ou, 

por serem migrantes, ser rejeitadas pelas suas famílias e comunidades, como podem também 
                                                             

399 Com isto, convém recordar que o Estado português é signatário de uma série de Instrumentos jurídicos da UE e de organizações 
internacionais que não se referem especificamente às pessoas traficadas, mas que vinculam, em termos universais, o direito à saúde e à 
proteção de vítimas de crimes (como por exemplo a PIDESC, a Carta Social Europeia (ESC) e a CDFUE), e que salientam os direitos gerais à 
saúde a todas as pessoas, independentemente da sua residência e nacionalidade. Tais documentos chamam a atenção para a especial 
vulnerabilidade das crianças. Este realce é de extrema importância, visto crianças serem muitas vezes “negligenciadas” pelos instrumentos 
gerais de combate ao crime e proteção das vítimas. Cfr. neste sentido, FRA -  European Union Agency for Fundamental Rights, “Guardianship for 
children deprived of parental care - A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking”, 
European Union Agency for Fundamental Rights, 2014, disponível em: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra -2014-guardianship-
children_en_0.pdf [10.9.2014]. 

400 Cfr. Luísa HABIGZANG, Gabriela AZEVEDO, Sílvia KOLLER & Paula MACHADO, “Fatores de Risco e de Proteção na Rede de 
Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual”, Psicologia: Reflexão e Crít ica, vol. 19, n.º 3, p. 379, disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/prc/v19n3/a06v19n3.pdf [15.10.2014].  

401 Para mais informações acerca dos modelos de boas práticas utilizadas para sobreviventes de tortura, cfr. Protocolo de Istanbul, 
disponível em: http://www.achpr.org/files/instruments/istanbul-protocol/istanbul_protocol.pdf [11.9.2014]. 

402
 Cfr. IASC - Inter-Agency Standing Committee, “IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency 

Settings”, Geneva, 2007. Disponível em: http://www.who.int/hac/network/interagency/news/iasc_guidelines_mental_health_psychososial. 
pdf?ua=1 [16.10.2014]. Neste sentido será necessário respeitar os direitos à saúde sexual e reprodutiva das mulheres e meninas, oferecendo 
também o acesso gratuito a serviços. É importante que as ONG, especializadas na assistência à vítima de TSH, colaborem com os profissionais 
da saúde, incluindo médicos de clínica geral, urologia, psiquiatria, dermatologia, serviços de aborto, ginecologia, serviços de desintoxicação, para 
se garantir que as vítimas tenham um prosseguimento completo de cuidados de saúde necessários.Cfr. Cathy ZIMMERMAN, Mazeda HOSSAIN, 
Kate YUN, Brenda ROCHE, Linda MORISON & Charlotte WATTS, “Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological health 
consequences of women and adolescents trafficked in Europe”, op. cit., p. 5. 
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estar sujeitas à violência e intimidação por parte dos traficantes, especialmente se cooperarem 

com as autoridades. Nas situações como a deportação ou o repatriamento, as vítimas ficam 

assim em grande risco de serem retraficadas, uma vez de volta ao país de origem. Tal poderá 

acontecer tanto pela falta de cooperação com as identidades como por não terem sido 

devidamente identificadas como vítimas de TSH403. 

Para Sanja Milivojevic e Marie Segrave, apesar do Protocolo de Palermo sublinhar 

claramente no seu art. 8.º, do âmbito do processo de repatriamento404, os esforços por parte dos 

Estados têm apenas recaído sobre a mera implementação deste recurso, em vez de se ponderar 

se este processo deveria ser acionado em último recurso no país de destino da vítima. Ainda 

existe pouca informação acerca de como o processo de repatriamento funciona, contudo, sabe-

se que o processo de repatriamento consiste sobretudo numa abordagem centrada na vítima de 

TSH405. 

Após uma experiência de TSH, a maioria das vítimas fica sobrecarregada com 

numerosos problemas de saúde físicos e mentais. O estudo de Cathy Zimmerman demonstrou 

que nos primeiros 14 dias, mais de 57% das mulheres experienciou 12 ou mais problemas de 

saúde física, como dor ou desconforto. Por outro lado, vários problemas de saúde mental 

prolongaram-se por um longo período de tempo. Isto é, mais de 70% das mulheres vítimas 

relatou dez ou mais sintomas associados a depressão, ansiedade e hostilidade, dentro dos 

primeiros 14 dias. Já após 28 dias, 52% ou mais reportava vários sintomas em simultâneo, 

sintomas esses que não diminuíram até aos 90 dias. Após a exposição à experiência traumática. 

Neste sentido, as reações psicológicas das vítimas de TSH são comparáveis aos sintomas 

                                                             
403

 Cfr.ONU – Organização das Nações Unidas, “Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking 
– Commentary, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights”, p. 175, disponível em: http://www.ohchr.org/Documents/ 
Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf [17.10.2014].   

404 Reza o art. 8.º do Protocolo de Palermo, acerca do Repatriamento das vítimas de tráfico de pessoas que 1) “ [o] Estado Parte do 
qual a vítima de tráfico de pessoas é nacional ou no qual esta tinha direito de residência permanente no momento da sua entrada no território do 
Estado Parte de acolhimento, deverá facilitar e aceitar, tendo devidamente em conta a segurança dessa pessoa, o seu regresso sem demora 
indevida ou injustificada. 2) Quando um Estado Parte repatria uma vítima de tráfico de pessoas para um Estado Parte do qual essa pessoa é 
nacional ou no qual esta tinha direito de residência permanente, no momento da sua entrada no território do Estado Parte de acolhimento, 
deverá assegurar que esse repatriamento tenha devidamente em conta a segurança da pessoa, bem como o estado de qualquer processo 
judicial relacionado com o fato de ela ser uma vítima de tráfico, e que seja, de preferência, voluntário. 3) À pedido do Estado Parte de 
acolhimento, qualquer Estado Parte requerido deverá verificar, sem demora indevida ou injustificada, se uma vítima de tráfico de pessoas é sua 
nacional ou tinha direito de residência permanente no seu território no momento da sua entrada no território do Estado Parte de acolhimento. 4) 
De forma a facilitar o repatriamento de uma vítima de tráfico de pessoas que não possua os documentos devidos, o Estado Parte do qual essa 
pessoa é nacional ou no qual esta tinha direito de residência permanente no momento da sua entrada no território do Estado Parte de 
acolhimento, deverá aceitar emitir, a pedido do Estado Parte de acolhimento, os documentos de viagem ou qualquer outro tipo de autorização 
necessária que permitam à pessoa viajar e voltar a entrar no seu território. 5) O presente artigo não prejudica os direitos reconhecidos às vítimas 
de tráfico de pessoas por força de qualquer disposição do direito interno do Estado Parte de acolhimento. 6) O presente artigo não prejudica 
qualquer acordo bilateral ou multilateral aplicável que regule, no todo ou em parte, o repatriamento das vítimas de tráfico de pessoas”.   

405 Cfr. Sanja MILIVOCEVIC & Marie SEGRAVE, “Response to sex trafficking: gender, borders and ´home´”, in Trafficking and 
Human Rights – European and Asia-Pacific Perspectives, Chapter 3, Ed. Leslie Holmes, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2010, p. 46.  
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experimentados pelas vítimas de tortura406. A Lei n.º 23/2007 de 4 de julho veio permitir à 

vítima um prazo de reflexão, atendendo às necessidades psicológicas e sociais das mesmas (art. 

111.º). Assim, antes da emissão de uma autorização de residência, o Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF) ou o responsável pelo Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos 

(PNCTSH) oferece à vítima um prazo de reflexão entre 30 e 60 dias, por forma a recuperar o 

sofrimento físico e psicológico imposto pelos traficantes407. Contudo, este prazo proposto pela Lei 

n.º 23/2007 parece ir de encontro do estudo elaborado por Cathy Zimmerman e colaboradores 

demonstrou ser necessário implementar um período de recuperação e reflexão mínimo de 90 

dias, para garantir que o funcionamento cognitivo das vítimas permita tomar decisões mais 

lúcidas, fornecendo informações mais confiáveis sobre os eventos experienciados durante o TSH. 

A integração social da vítima depende diretamente da qualidade do auxílio esta 

recebe408. A experiência traumática não possui o mesmo impacto em todas as vítimas, pelo que 

se deve destacar de que se trata, sobretudo, de reações comuns às experiências individuais de 

abuso e exploração, como enumerados nas páginas anteriores409.  

Durante a integração social, as vítimas sofrem sobretudo de sintomas muitas vezes 

identificados em sobreviventes de outras formas gravíssimos de trauma (i.e., abuso sexual e/ou 

tortura)410. Uma repercussão emocional particularmente relacionado com a relação da vítima 

para com os profissionais de apoio à vítima é a incapacidade dos sobreviventes confiarem nas 

outras pessoas no país de destino411. Em muitos casos, as repercussões psicológicas podem 

resultar da “censura religiosa”, que acontece sobretudo quando existe medo por parte da vítima 

                                                             
406

 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological health consequences of women 
and adolescents trafficked in Europe”, op. cit. p. 12. 

407 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, Mazeda HOSSAIN, Kate YUN, Brenda ROCHE, Linda MORISON & Charlotte WATTS, “Stolen smiles: a 
summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe”, The London School of 
Hygiene & Tropical Medicine, 2006, p. 3. Disponível em: http://www.lshtm.ac.uk/php/ghd/docs/stolensmiles.pdf [24.8.2014]. 

408
 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 

study”, op. cit., p. 3.  
409

 “In considering the integration and reintegration process it is important to recall that different women react differently to  
experiences of abuse or exploitation. Not all trafficked women fit the image of a depressed and destroyed victim. Many women will not see 
themselves as victims or wish to be treated as such”. Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking  in women and 
adolescents - findings from a european study”, op. cit., p. 83.   

410
 Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a european 

study”, op. cit., p. 92.  
411 Cfr. Cathy ZIMMERMAN & Nicola POCOCK, “Human Trafficking and Mental Health: ´My Wounds are Inside; They are Not 

Visible´”, op. cit.,p. 273.  
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em ter estado envolvido numa rede de prostituição412. Ainda no que concerne à integração social 

da vítima em Portugal, após recebida a devida autorização de permanecer em território nacional, 

o relatório do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais (IEEI), intitulado de “Tráfico 

Humano”, de 2012, relata que os dados não atestam uma efetiva preocupação por parte do 

Estado com a reintegração social das vítimas de TSH, sobretudo através do acesso ao mercado 

de trabalho. Isto é, não há conhecimento de qualquer caso de acesso das vítimas a formação 

profissional, gerida por entidades públicas ou por ONG, para facilitar a sua reintegração na 

sociedade413. Assim, a futura inclusão social da vítima passa atualmente mais pela proteção a 

curto prazo (claramente insuficiente), pelo que não existe, atualmente, uma verdadeira “política 

proactiva de inclusão social, com estratégias de combate à exclusão” das vítimas de TSH em 

Portugal a longo prazo414. Neste sentido, também nesta fase é importante assegurar a aplicação 

adequada e integral da legislação nacional e internacional por forma a facilitar a troca de boas 

práticas, nomeadamente a realização de avaliações de risco, a longo prazo, para todas as 

vítimas após o processo de cooperação com as autoridades e durante a fase de (re)integração 

social num determinado país. 

Podemos então afirmar que o tentar “refazer a vida” constitui a última etapa da vítima 

no processo de TSH. Esta etapa pode ser a integração numa nova comunidade, num novo país 

ou o retorno ao país de origem (através do repatriamento) para a futura reintegração social. No 

entanto, são poucas as vítimas que recebem o devido apoio das instituições responsáveis415, 

sobretudo no que concerne à procura de novo alojamento seguro, tanto no país de destino como 

de origem416. Charles Scott e Alexander Chase afirmam que muitas vítimas não confessam os 

detalhes da sua experiência como vítimas logo quando entrevistadas pela polícia na passagem 

das fronteiras. Em situações destas, é necessário elaborar um método alternativo como o de 

fornecer à vítima toda a informação necessária, por escrita, num idioma que a vítima domine, 

                                                             
412 “In some cases, the repercussions may be worse than simply stigma, as noted by one survivor: ´I’m from a Muslim home. They 

stone prostitutes to death`.”Cfr. Cathy ZIMMERMAN & Nicola POCOCK, “Human Trafficking and Mental Health: ´My Wounds are Inside; They are 
Not Visible´”, op. cit., p. 269.  

413 Cfr. IEEI – Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, “Tráfico Humano – a Proteção dos Direitos Humanos e as Vítimas 
de Tráfico de Pessoas - Rotas, Métodos, Tipos de Tráfico e Setores de Atividade em Portugal”, op. cit., p. 102. 

414 Cfr. IEEI – Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, “Tráfico Humano – a Proteção dos Direitos Humanos e as Vítimas 
de Tráfico de Pessoas - Rotas, Métodos, Tipos de Tráfico e Setores de Atividade em Portugal”, op. cit., pp. 107-109. 

415  Cfr. Cathy ZIMMERMAN, “The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents - findings from a 
european study”, op. cit., p. 83.  

416
 Cfr. Patricia CRANE, “Human Trafficking Toolkit for Nursing Intervention”, Chapter 11, Ed. Mary de Chesnay, Sex Trafficking – a 

Clinical Guide for Nurses, op. cit., p. 178. 
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para que esta possa posteriormente contactar as autoridades ou instituições especializadas no 

apoio à vítima de TSH417.  

Continua a existir relatos de deportações de presumíveis vítimas de TSH por não terem 

sido devidamente identificadas como tal. Esta situação gera a necessidade de desenvolverem 

mecanismos eficazes de repatriamento, fornecendo à vítima toda a informação necessária 

acerca do apoio no país de destino ou no país de origem. Para isto acontecer, o Estado deve 

fornecer todos os fundos necessários para o retorno seguro da pessoa traficada ao país de 

origem, quando voluntário, e fornecer todo o auxílio na emissão de eventuais novos documentos 

de identificação da pessoa418.  

No que concerne ao estatuto de permanência em território nacional, também aqui deve-

se fornecer às vítimas todas as informações necessárias, de acordo com a lei nacional vigente e 

tratados internacionais ratificados. Isto é, o Estado deve assegurar que a presumida vítima de 

TSH não seja deportada se houver fortes motivos para acreditar que tal vítima esteja sob perigo 

real de achar-se [novamente] numa situação de desumana e degradante, podendo voltar a ser 

retraficada419.  

É portanto, importante também garantir o direito à não-devolução ao país de origem em 

casos de TSH. Em 2013, foi concedida apenas uma autorização de residência a uma vítima de 

TSH420. Por outro lado, segundo os dados disponibilizados pela OIM, não se registou em 

Portugal, em 2013, algum caso de retorno ao país de origem ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Retorno Voluntário de Cidadãos Nacionais de Países Terceiros421. No mesmo sentido em que não 

se registaram casos de potenciais vítimas de TSH aquando do retorno aos respetivos países de 

origem.  

                                                             
417

 “As well, some countries are experimenting with having social workers present at the border during interviews to see if this 
improves identification”. Cfr. Charles SCOTT & Alexander CHASE, Human Trafficking in Europe and Eurasia – Prevention, Protection and Victim 
Assistence, op. cit., pp. 98 e 99.   

418
 Cfr. FATW - Foundation Against Trafficking in Women, IHRLG - International Human Rights Law Group & GAATW - Global Alliance 

Against Traffic in women,“Padrões de DireitosHumanos para o Tratamento de PessoasTraficadas”, op. cit., p. 14.   
419 Cfr.FATW - Foundation Against Trafficking in Women, IHRLG - International Human Rights Law Group & GAATW - Global Alliance 

Against Traffic in Women, “Padrões de DireitosHumanos para o Tratamento de PessoasTraficadas”, op. cit., pp. 11 e 12.  
420

 De acordo com a Lei n.º 29/2012 de 9 de agosto, é concedida autorização de residência a cidadão estrangeiro que seja ou 
tenha sido vítima de TSH ou de auxílio à imigração ilegal, independentemente se entrou ilegalmente no País ou que não preencha as condições 
de concessão de autorização de residência. 

421
 O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração surge da cooperação entre o Governo português e a Organização 

Internacional para as Migrações (OIM), protocolada a 21 de dezembro de 2001. Este programa visa pôr em prática uma política e fetiva, digna e 
humana, de retorno voluntário de cidadãos estrangeiros aos seus países de origem (no entanto não é direcionada para cidadãos da UE). Para 
uma análise mais pormenorizada, aceder em: http://www.acidi.gov.pt/_cf/155800 [18.10.2014]. 
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Este conceito, do direito à não-devolução ao país de origem, é comummente conhecido 

como non-refoulement422, relaciona-se com a proteção da vítima em relação à sua deportação 

(quando deixa de interessar à investigação criminal). Ou seja, introduzir este conceito nas 

questões relacionadas com o TSH é importante na medida em que constitui uma medida de 

proteção face a um possível retráfico no país de onde a vítima foi efetivamente recrutada para 

fins de exploração, permitindo um apoio psicológico continuado. Isto é, acionando este direito, o 

Estado fica obrigado, pela negativa, a não devolver determinada pessoa para o país onde possa 

vir a sofrer de um tratamento violador da sua dignidade humana (no caso do TSH poderia ser o 

eventual retráfico devido a sua condição vulnerável no país de origem)423. Este conceito de non-

refoulement é importante na pesquisa sobre a relação entre o TSH e os Direitos Humanos, até 

porque foi desenvolvido, ao nível do Direito Internacional, em diversos tratados internacionais. 

Aliás, “há quem entenda mesmo que o non-refoulement deve ser visto como um direito 

humano”424.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
422 “A proibição de refoulement [non-refoulement],consiste na proibição de expulsar estrangeiros especificamente para o país 

relativamente ao qual estes manifestam, por alguma razão, receio de voltar”. Cfr. Andreia Sofia PINTO OLIVEIRA, O Direitos de Asilo na 
Constituição Portuguesa – Âmbito de Proteção de um Direitos fundamental, op. cit., p. 200 [interpolação nossa]. Cfr. neste sentido, 
considerandos n.º 2 e 36 bem como o art. 21.º da Diretiva 2004/38/CE, do Conselho, de 29 de abril, bem como art. 2.º (f) da l ei portuguesa 
sobre as questões do asilo.     

423
 Cfr. Andreia Sofia PINTO OLIVEIRA, O Direitos de Asilo na Constituição Portuguesa – Âmbito de Proteção de um Direitos 

fundamental, op. cit., p. 201.  
424 “Em sentido amplo, o princípio aplica-se às situações em que a extradição ou a expulsão para o país de origem possa significar 

uma violação insuportável da dignidade humana e decorre de normas contidas em diversas convenções internacionais proibindo a tortura e 
outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes”. Cfr. Andreia Sofia PINTO OLIVEIRA, O Direitos de Asilo na Constituição Portuguesa – 
Âmbito de Proteção de um Direitos fundamental, op. cit., p. 201.     
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Considerações Finais 

 

A luta da comunidade internacional contra o TSH remonta ao século XIX, quando foram 

adotados os primeiros instrumentos internacionais sobre o tráfico de escravos, luta que continua 

nos dias de hoje. Tem-se verificado, ao longo das últimas décadas, um aumento significativo de 

estudos acerca da escravatura e da sua não extinção. Vários governos, em todo o mundo, têm 

vindo a desenvolver e a adotar legislação de combate à escravatura e ao TSH onde algumas 

medidas legislativas foram dirigidas ao estabelecimento de agências especializadas no estudo do 

fenómeno, sobretudo nas áreas de prevenção e combate. Trata-se, portanto, de um crime que 

tem vindo a adaptar-se aos tempos modernos fazendo com que os estudiosos centram as suas 

atenções no processo histórico da escravatura procurando, sobretudo, inspiração e informação 

necessárias para retomar a luta contra às novas formas de escravatura.   

Como tivemos a oportunidade de realçar ao longo deste trabalho, muitos dos problemas 

que auxiliam ao florescimento da escravidão dos tempos modernos são globais, como a 

corrupção, os conflitos armados, a discriminação racial, sexual ou de género bem como a 

pobreza das vítimas, devido ao impacto das más condições socioeconómicas e/ou ambientais 

nos países de origem. Tal como na venda e compra de escravos, o TSH continua, nos dias de 

hoje, a ser uma questão de oferta e procura, para fins de exploração de homens, mulheres e 

crianças. 

Contudo, a definição do conceito de TSH não se presume fácil, sobretudo pela sua 

relação com outros tipos de criminalidade e violações de direitos humanos, bem como pelo facto 

de abranger uma grande variedade de problemas sociais, jurídicos e políticos como as 

migrações internacionais, a prostituição e a exploração sexual, trabalho forçado, adoção e o 

tráfico de órgãos. As dificuldades na definição de TSH passam ainda pela delimitação do 

conceito face a práticas próximas, como o contrabando de pessoas e a imigração ilegal. A 

distinção a ser feita não passa somente no que toca ao consentimento ou não no transporte mas 

sobretudo no que toca à liberdade ou não da pessoa à chegada ao país de destino. É, portanto, 

importante relembrar que o TSH pode ser internacional, mas também interno, sem envolver o 

cruzamento de fronteiras. Esta circunstância permite distinguir mais facilmente o TSH do auxílio 

à imigração ilegal.  
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O TSH aglomera um vasto conjunto de violações de direitos humanos, pelo que este não 

pode ser reduzido a apenas um problema de perseguição penal dos traficantes, ou um problema 

de imigração ou mesmo prostituição, mesmo que se verifique a existência de uma ligação 

bastante estrita entre os fenómenos. Neste sentido, o TSH viola o direito à vida, à liberdade, à 

integridade física, psicológica e à segurança pessoal, entre outros, direitos individuais 

fundamentais defendidos pela Declaração Universal dos Direitos Homem. 

A preocupação de eliminar e combater o TSH foi modelada em vários instrumentos 

jurídicos no âmbito das Nações Unidas, o que levou, em 2000, a adoção de um dos 

instrumentos mais importantes e influentes nesta matéria, o Protocolo de Palermo. Como 

analisamos nesta dissertação, este protocolo não foi desenvolvido no contexto da proteção dos 

direitos humanos das vítimas, mas sim para a luta contra o crime. Isto é, no que toca à proteção 

das vítimas, o Protocolo de Palermo incentiva, porém não exige aos Estados responder às 

necessidades de saúde das vítimas do TSH. Para além disso, consideramos que foca em 

demasia na componente transnacional do crime.  

Para além dos recentes desenvolvimentos na luta contra o TSH por parte da ONU, com 

o desenvolvimento da Declaração de Lisboa para se reforçar a prevenção e o combate ao TSH, 

denota-se também uma crescente cooperação e preocupação comum dos Estados-membros da 

CPLP na luta contra este crime e na proteção das vítimas e testemunhas.  

No âmbito europeu, a luta contra o TSH tem estado em alta na agenda política de 

organizações internacionais e organizações regionais. O Conselho da Europa bem como a União 

Europeia reafirmam recorrentemente seu compromisso de trabalhar em conjunto na luta contra 

o fenómeno. Aliás dadas as fragilidades do Protocolo de Palermo, principalmente pela falta de 

reparo nos direitos das vítimas de TSH, foi decidido pelo Conselho Europeu o lançamento de 

uma própria Convenção (CCETSH) em 2005. A CCETSH constitui um marco importante, pois foi 

o primeiro documento internacional a redigir uma definição de vítima de TSH com uma 

acentuada relevância na questão dos direitos humanos. Nesta convenção, é chamada a atenção 

para a necessidade de preservar condições de vida dignas e suscetíveis de garantir a 

subsistência das vítimas, sobretudo através de acomodação segura, apoio psicológico, bem 

como o acesso livre aos cuidados médicos. A segurança, a proteção, bem como a prestação de 

informações, nomeadamente, sobre os direitos que a lei lhes reconhece, são também direitos 

garantidos que assistem às vítimas. A CCETSH impõe, assim, obrigações aos Estados em 
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fornecer cuidados de saúde às pessoas traficadas, bem como exige, para além disso, que os 

governos forneçam tratamento de emergência a todas as pessoas que são suspeitos de, ou 

formalmente identificado como, tendo sido traficadas. Contudo, a promoção dos direitos das 

vítimas continua a depender da cooperação delas no processo penal. 

Outro marco importante na luta contra o TSH e na proteção das vítimas a nível europeu 

foi o acórdão Rantsev v. Cyprus and Russia, de 2010, que foi o primeiro acórdão em que o 

TEDH se pronunciou de forma clara e direta sobre o conceito de TSH, sendo este acórdão 

também especialmente relevante pela atenção dedicada à proteção da vítima. Nesta decisão, 

TEDH repudiou, e bem, o TSH como uma forma moderna de tráfico de escravos, incompatível 

com as sociedades democráticas e com os valores consagrados pelo Protocolo de Palermo, 

CCETSH e sobretudo pela CEDH, apesar de esta última não incluir uma referência expressa ao 

TSH.   

A nível nacional o combate ao TSH configura-se como uma das grandes prioridades 

políticas, criminais e sociais, neste início do século XXI, no entanto, tal combate ao TSH continua 

a ocorrer maioritariamente sob a ótica da perseguição penal. O enquadramento penal português 

do TSH tem vindo a sofrer sucessivas alterações. Dadas as características do crime, sobretudo 

pelo seu caráter transnacional, o ordenamento jurídico-penal português tem procurado 

acompanhar, no art. 160.º do CP, os mais recentes desenvolvimentos de alargamento concetual 

do fenómeno, sobretudo com a última alteração efetuada em 2013, ampliam as finalidades 

possíveis que este crime pode tomar, finalidades que vão ao encontro do conceito de TSH 

constante no Protocolo de Palermo. Essas alterações inserem-se num conjunto mais amplo de 

medidas destinadas a monitorizar o fenómeno em Portugal.   

Destacamos pela positiva a criação, em 2008, do Observatório de Tráfico de Seres 

Humanos (OTSH) do Ministério da Administração Interna, que possui como missão a produção e 

recolha de informação respeitante ao fenómeno do TSH. Contudo não é responsável pela 

prestação de apoio às vítimas. No que à sinalização das vítimas diz respeito, a maioria dos 

relatórios aponta para elevadas cifras negras, ou seja, para o lado invisível do TSH. De facto, o 

número de sinalizações de vítimas é muito reduzido, comparado com o número de vítimas que 

as organizações internacionais estimam existir em todo o mundo. Para além do número reduzido 

de sinalizações, o número de vítimas efetivamente identificadas é ainda mais reduzido. Existem 

relatos de vítimas não sinalizadas serem detidas ou mesmo deportadas como se se tratasse de 
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migrantes irregulares e não de vítimas de TSH. Visto que muitos casos de TSH ainda 

permanecem na obscuridade, a maioria das pesquisas sobre o TSH tem por base amostras 

relativamente pequenas de sobreviventes, geralmente identificadas pelas forças de segurança ou 

por pessoas atendidas por ONG ou agências de organizações internacionais. O número real de 

vítimas em relação ao número total de vítimas atendidas continua a ser desconhecido, o que 

significa que os estudos com base em apenas casos atendidos não podem ser representativos 

do número real de pessoas traficadas e/ou exploradas. Consideramos que o problema no que 

toca à sinalização e identificação de grande parte das vítimas muito graves, não apenas por 

implicarem que não se preste assistência a pessoas que necessitam de apoio urgente e que não 

se punam os responsáveis criminosos, mas também por poder moldar erroneamente a nossa 

compreensão acerca das dinâmicas e complexidade do TSH dentro de um determinado Estado. 

Apesar de existir cada vez uma maior conscientização acerca das graves consequências 

para a saúde física e psicológica do TSH, como também um melhoramento no que concerne às 

políticas e dos serviços de apoio à pessoa traficada e explorada, durante a nossa pesquisa, 

verificamos que os dados empíricos existentes sobre o real impacto do crime e as reais 

necessidades das vítimas a longo prazo são ainda muito limitados. Quando os há, a maioria 

apenas visa informar e contribuir para o desenvolvimento de futuros projetos e estratégias de 

apoio à vítima a curto e médio prazo (sempre dependente da sua colaboração com as 

autoridades ou da autorização de residência) e constantemente direcionados para a exploração 

sexual das vítimas do sexo feminino e/ou menores de idade. Uma resposta adequada por parte 

das autoridades portuguesas em relação ao TSH passa por reconhecer que as vítimas deste 

crime foram sujeitas a tratamentos desumanos e degradantes e viveram experiências 

traumáticas, o que exige que as autoridades assegurem às vítimas o direito a um tratamento 

que, não apenas não viole, mas ajude a restaurar a sua dignidade enquanto seres humanos.  

Ciente das dificuldades, o Estado português viu-se obrigado a celebrar importantes 

protocolos com ONG como a APAV, APF e UMAR (no que toca às vítimas do sexo feminino, 

traficadas para fins de exploração sexual) e Saúde em Português (no que toca às vítimas do sexo 

masculino, traficados para fins de exploração laboral), não só para a elaboração de relatórios 

mais detalhados sobre o TSH como também para oferecer, no terreno, apoio psicológico, jurídico 

e social bem como acolhimento institucional às vítimas, mesmo que ainda de forma limitada 

(recorda-se que as crianças vítimas de TSH são acolhidas sobretudo por organizações religiosas). 
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Recorda-se que as vítimas de TSH são comummente misturadas com vítimas de outras 

criminalidades, pelo que consideramos ser fulcral a criação, por parte do Estado português, de 

uma organização especializada no acolhimento das vítimas de TSH de forma a tornar prestação 

de apoio psicológico, jurídico e social mais eficaz por parte dos profissionais responsáveis. 

Existe, portanto, uma necessidade por parte do Estado português, de adaptar as suas políticas 

de combate e prevenção do TSH existentes no sentido de incluírem medidas especificamente 

orientadas para o TSH para fins de exploração laboral, para fins de adoção, para fins de 

mendicidade e para fins de extração de órgãos, entre outros, tendo mais em conta as vítimas do 

sexo masculino e sobretudo as vítimas menores de idade.  

Contudo, muitas vítimas são detidas ou rotineiramente deportadas dos países de trânsito 

e/ou de destino para os seus países de origem. A deportação para o país de origem ou para um 

país terceiro pode ter consequências graves para as vítimas. Nestas situações as vítimas ficam 

assim em grande risco de serem retraficadas, uma vez de volta ao país de origem. A 

recuperação psicológica presume-se assim de difícil concretização se as vítimas forem 

deportadas logo após a sua cooperação na investigação criminal e num momento em que o 

apoio psicológico ainda está a ser prestado, o que pode perspetivar-se como uma violação do 

direito das vítimas de TSH a uma recuperação psicológica integral. Pelo que o Estado português 

deve assegurar que, na prática, a identificação formal das vítimas seja dissociada da sua 

participação nos processos judiciais. Para além disso, o Estado deve desenvolver a cooperação 

com os eventuais países de retorno das vítimas de TSH, a fim de garantir a segurança das 

vítimas no seu retorno e facilitar sua reintegração social.  

Concluímos que, para uma inclusão social eficiente da vítima, é fundamental situar a 

proteção dos seus direitos fundamentais no centro de quaisquer medidas adotadas a fim de 

prevenir e erradicar o TSH. As medidas de combate ao TSH não deverão afetar negativamente 

os direitos humanos e a dignidade das pessoas, em particular, os direitos das vítimas de TSH e 

dos migrantes. 

Com a presente dissertação esperamos ter contribuído no sentido de tornar o conceito 

mais claro conceito mais alargado de TSH, pois, muitas das suas finalidades ainda permanecem 

desconhecidos aos olhos dos Estados, das autoridades, dos profissionais de apoio à vítima e de 

grande parte da população.      
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