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TRÁFICO DE SERES HUMANOS: 

CONHECIMENTOS E PERCEÇÕES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

RESUMO 

O Tráfico de Seres Humanos (TSH) tem vindo a ser uma preocupação mundial e os 

países têm-se unido construindo estratégias de combate a este fenómeno. A convenção do 

palermo, a adequação da lei (Código Penal) às evoluções das dinâmicas do TSH e a 

construção dos planos nacionais são algumas dessas estratégias. Esta investigação teve como 

objetivo estudar o conhecimento e a perceção dos estudantes universitários sobre o TSH, em 

particular, como caraterizam as vítimas, os traficantes e o próprio TSH. O estudo foi realizado 

junto de 223 estudantes de diferentes universidades e institutos politécnicos. Os resultados 

revelam um bom nível de conhecimento e uma perceção adequada dos estudantes 

universitários sobre TSH. No entanto, estes conhecimentos são adquiridos através do contacto 

com o tema a partir de vários meios que não as instituições académicas, o que indica a 

possibilidade de uma baixa adesão por parte das instituições académicas no cumprimento do 

III PNCTSH. 

Palavras-chave: Tráfico de seres humanos, conhecimentos, perceções, estudantes 

universitários. 
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TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS: 

KNOWLEDGE AND PERCEPTIONS OF COLLEGE STUDENTS 

ABSTRACT 

Trafficking in human beings (TSH) has been a global concern and countries have 

joined building strategies to combat this phenomenon. The Convention of Palermo, the 

adequacy of the law (Penal Code) to changes in TSH dynamics and the construction of 

national plans are some of these strategies. This research aimed to study the knowledge and 

perception of college students on the TSH, in particular, feature as victims, traffickers and 

TSH itself. The study was conducted among 223 students from different universities and 

polytechnics. The results show a good level of knowledge and adequate perception of college 

students on TSH. However, this knowledge is acquired through contact with the subject 

through various means other than academic institutions, which indicates the possibility of a 

low compliance by the academic institutions in the line of III PNCTSH. 

Keywords: Trafficking in human beings, knowledge, perceptions, college students. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Tráfico de Seres Humanos (TSH) tem vindo a ser uma preocupação a nível mundial, 

devido às suas características (e.g., recrutamento fraudulento), à obscuridade do crime e à 

gravidade da violação dos direitos humanos que lhe está subjacente ( Diário da República, 1.
a
 

série - N.
o
 119 - 22 de junho de 2007; Santos & Gomes, 2009), envolvendo por ano mais de 2 

milhões de vítimas em todo o mundo (Ahn et al., 2013; Couto, Machado, Martins, & 

Abrunhosa, 2012) 

O crime de tráfico de pessoas, enquanto crime autónomo, integra o IV capítulo do 

Código Penal Português, referente aos crimes contra a liberdade pessoal, no seu art.º 160.º, 

desde 2007 (Lei 59/2007 de 4 de setembro). Em agosto de 2013 (Decreto-Lei 60/2013 de 23 

de agosto), o crime de tráfico de pessoas, passa a integrar legalmente todas as formas de 

exploração que, consensualmente, caracterizam este crime como descrito no número 1 do 

art.º160: 

“Quem 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: 

a) Por meio de violência, rapto ou ameaça grave; 

b) Através de ardil ou manobra fraudulenta; 

c) Com abuso de autoridade resultante de uma relação de  

d) Dependência hierárquica, económica, de trabalho ou familiar; 

e) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação de especial 

vulnerabilidade da vítima; ou 

f) Mediante a obtenção do consentimento da pessoa que tem o controlo sobre a 

vítima; é punido com pena de prisão de três a dez anos.” 

A definição do TSH é constituída por três elementos complementares que em conjunto 

constituem esse crime, denominados por: ações, meios e fins. As ações referem-se ao ato de 

oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoas. Os meios 

são violência, rapto ou ameaça grave; através de ardil, manobra fraudulenta, com abuso de 

autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica, de trabalho ou 

familiar; aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação de especial vulnerabilidade 

da vítima, mediante a obtenção do consentimento da pessoa que tem o controlo sobre a 
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vítima. Os fins previstos são a exploração sexual, exploração do trabalho, a mendicidade, a 

escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas. 

O crime de tráfico de pessoas é considerado um crime público em Portugal, ou seja, 

qualquer pessoa pode denunciar, em função de uma suspeita e o processo de investigação é 

realizado independentemente do consentimento e vontade da vítima (Carvalho, 2013). 

Apesar deste fenómeno afetar todos, principalmente na Europa e nos demais países 

como por exemplo, Brasil, EUA, Bélgica e Índia, (Council of Europe, 2014; Skrivankova, 

2010) as mulheres e crianças são destacadas como as principais vítimas, devido ao elevado 

risco de vulnerabilidade relacionado com a discriminação e exclusão social (Diário da 

República, 1.
a
 série - N.

o
 119 - 22 de junho de 2007; Diário da República, 1.

a
 série - N.

o
 231 - 

29 de Novembro de 2010; CIG, 2013). Como salienta a UNODC (2014), o sexo feminino 

representa mais de metade (70%) das vítimas de TSH, das quais 49% são mulheres adultas e 

21% são menores, maioritariamente para fins de exploração sexual (mulheres 97%, homens 

3%). Contudo, a percentagem de vítimas do sexo masculino é também significativa, 

representando 30% das vítimas do TSH, sendo que 18% são homens adultos e 12% menores, 

com maior predomínio para a exploração laboral (homens 65% e mulheres 35%). 

O Observatório do TSH (OTSH, 2015) referiu que em 2013 foram sinalizadas 308 

vítimas de TSH, sendo que 299 são cidadãos nacionais (31) e estrangeiros sinalizados em 

Portugal (250 adultos e 49 crianças) e 9 cidadãos nacionais adultos sinalizados no estrangeiro. 

Em comparação com o ano 2012, houve um acréscimo de sinalizações de mais de 146%, 

influenciado pelo decréscimo de sinalizações de tráfico de portugueses no estrangeiro (-80%) 

e um aumento de sinalizações em Portugal (+269%). Este aumento de sinalizações em 

Portugal deve-se aos 198 sinalizações de tráfico de adultos para exploração laboral, dos quais 

185 estão ligadas à agricultura, com maior frequência nas zonas do Alentejo. Das vítimas 

sinalizadas em 2013, 110 são do sexo feminino onde 55 estavam ligadas á exploração sexual e 

55 estavam ligadas à exploração laboral e 175 são do sexo masculino (149 estavam ligadas à 

exploração laboral), o que indica a predominância do sexo masculino envolvido no TSH em 

Portugal nesse ano, assim como a predominância para exploração laboral. Dessas vítimas 

sinalizadas (299), apenas 45 foram confirmadas. 

O (RASI, 2014) expôs que no ano 2014 foram sinalizadas 198 presumíveis vítimas de 

TSH. Dessas vítimas, 182 são cidadãos nacionais e estrangeiros sinalizados em Portugal, 

sendo 141 adultos, 27 menores, e 15 cidadãos nacionais, dos quias 13 são adultos, sinalizados 

no estrangeiro. Comparativamente ao ano 2013, é possível observar um decréscimo em 

relação ao número de sinalizações (-36%), resultante do decréscimo de sinalizações em 
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Portugal (-39%) e um aumento de sinalizações de cidadãos portugueses no estrangeiro 

(+67%) (ver Tabela 1). Ao contrário do que transpareceu-se no ano 2013, a maioria das 

vítimas sinalizadas em 2014, é do sexo feminino (123), estando a maioria ligadas ao tráfico 

para fins de exploração sexual (85 em 86).  

Tabela 1: Evolução de sinalizações das vítimas de tráfico por ano 

Ano  Ano 

2012 

Ano 

2013 

Ano 

2014 

Variação 

homóloga 

(2012/2013) 

Variação 

homóloga 

(2013/2014) 

Portugal 81 299 182 +269% -39% 

Estrangeiro 44 9 15 -80% +67% 

Total 125 308 197 +146% -36% 

 

No que respeita à nacionalidade das presumíveis vítimas de TSH sinalizadas em 

Portugal, a maioria é oriunda da Europa (132), sendo 128 dessas vítimas cidadãos/ãs 

comunitárias (romena 78 e portuguesa 28). Entre outras nacionalidades, em 44 sinalizações, 

foram identificadas vítimas oriundas do continente Americano, Asiático e Africano, 

apresentando o ultimo maior número de vítimas (35), com principal relevo para os nacionais 

da Nigéria (17) (OTSH, 2015). Entretanto é de salientar que a extensão deste fenómeno é 

superior às estatísticas oficiais, que abarcam apenas uma parte dos casos sinalizados, não 

referindo a grande parte dos casos sinalizados pelas ONG (Pedra & Neves, 2012). A idade 

média das vítimas sinalizadas varia consoante a nacionalidade (e.g., as vitimas adultas de 

nacionalidade portuguesa apresentam a média de idade de 36 anos e dos menores 13 anos e as 

vítimas adultas de nacionalidade romena 32 anos e dos menores 8 anos) (OTSH, 2015). 

O TSH é um crime transnacional que muitas vezes é praticado no mercado interno, 

onde as vítimas são exploradas no seu próprio país. Dados de estudos internacionais mostram 

que a maioria dos criminosos (60%) é natural dos países de origem das suas vítimas (Siegel & 

Blank, 2014), sendo que os estrangeiros têm uma participação mínima (35%) e tendem a ser 

nacionais de países vizinhos. A par disso, as estatísticas de 2010-2012 apontam que a maioria 

dos traficantes suspeitos era do sexo masculino (62%), com uma participação significativa do 

sexo feminino (38%) (Chawla et al., 2014). Quanto a estudos nacionais (Couto et al., 2012; 

Vasconcelos, 2013) referem que os traficantes geralmente são do sexo masculino, com idade 

média de 30 anos e de nacionalidade portuguesa, atuando em conjunto com outras 

nacionalidades. Os dados nacionais vão de encontro dos dados internacionais referidos acima. 
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As diferenças existentes entre países não alteram as características e dinâmicas do 

TSH, porque essas são análogas em todo o mundo e podem ser notadas em qualquer nação, 

independentemente da localização geográfica ou se a nação é encarada como 1º, 2º, 3º mundo. 

As características são o recrutamento fraudulento, juros de viagem exagerados, detenção dos 

vistos e documentos de identificação das vítimas, controlar e limitar as atividade das vítimas, 

ameaçando de expulsão, ameaçando prejudicar a vítima ou a família da vítima, prejudicando 

fisicamente a vítima e a elevada participação feminina (Chawla et al., 2014; Costa, 2011). As 

dinâmicas do TSH envolvem a angariação ou recrutamento das vítimas (e.g. proposta de 

trabalho, estratégias de proximidade); o transporte ou a transição da vítima (interno ou 

transfronteiriço); a exploração e o controlo (Exploração dos seus trabalhos, a inspeção dos 

seus comportamentos e controlo) e a integração da vítima na sociedade após a confirmação 

das mesmas (apoios prestados nos centros de acolhimento e proteção às vitimas). No entanto, 

embora conhecidas as características e dinâmicas do TSH, o seu reconhecimento não é uma 

tarefa fácil. Os traficantes são cuidadosos nos seus comportamentos de forma a minimizar os 

riscos de serem descobertos, o que por vezes torna o processo de investigação longo e 

minucioso (Carvalho, 2013; Costa, 2011). 

Alguns autores apontam como as principais causas da ocorrência desse crime os fluxos 

migratórios; a emigração; a globalização; a desigualdade de género; a instabilidade social; o 

aumento da pobreza; a vulnerabilidade das pessoas; os baixo níveis de educação e finalmente 

o aumento das desigualdades socioeconómicas entre países e regiões (Costa, 2011; Diário da 

República, 1.
a
 série - N.

o
 231 - 29 de Novembro de 2010; Haynes, 2004). 

Nesse sentido, têm surgido um conjunto de ações e reflexões para combater o TSH. 

Essas ações não são recentes pois já no ano 2000 alguns países assinaram a convenção das 

Nações Unidas contra o crime transnacional, mais conhecida como convenção do Palermo, 

aprovada por Portugal pela Resolução nº32/2004 da Assembleia da República e ratificada 

pelo Decreto do Presidente da República nº19/2004, de 2 de Abril (Organizações das Noções 

Unidas, 2000), assim como a importante Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e 

da Exploração da Prostituição de Outrem (Resolução da Assembleia da República n.º 31/91, 

de 10 de outubro) aprovada em 6 Junho de 1991 (ONU,2 de Dezembro de 1949). Entre outras 

ações pode-se referir a Convenção relativa á Luta contra o TSH (Grupo de Peritos sobre a 

Luta Contra o TSH (GRETA) do Conselho da Europa) assinada em Varsóvia em 16 Maio de 

2005, que surgiu para avaliar o cumprimento dos pressupostos europeus para o combate ao 

TSH (Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos 

Mecanismo de monitorização, 2013). A nível nacional destacam-se os 3 grandes planos 
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nacionais contra TSH, produzidos com finalidades distintas mas complementares pela 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) cuja implementação teve início em 

2007 (I Plano Nacional Contra TSH (2007-2010); II PNCTSH (2011-2013); III PNCTSH 

(2014-2017). Enquanto o I PNCTSH debruçou em desenvolver maior conhecimento sobre o 

fenómeno e maior responsabilização política quanto ao seu combate, o II PNCTSH para além 

da consolidação do plano anterior, debruçou-se sobre uma ação multidisciplinar, criando 

campanhas de sensibilização nos centros académicos, como para profissionais que 

intervinham junto das vítimas do TSH ( Diário da República, 1.
a
 série - N.

o
 119 - 22 de junho 

de 2007; Diário da República, 1.
a
 série - N.

o
 231 - 29 de Novembro de 2010; Diário da 

República, 1.
a
 série - N.

o
 253 - 31 de dezembro de 2013). O plano atual (III PNCTSH) surgiu 

como reforço das estruturas de apoio e proteção das vítimas, como o aprofundamento de 

colaboração entre as entidades públicas e como adaptação de respostas para as novas formas 

de TSH e o seu recrutamento. Compreende 5 áreas estratégicas de intervenção: 1) Prevenir, 

Sensibilizar, Conhecer e Investigar; 2) Educar, Formar e Qualificar; 3) Proteger, Intervir e 

Capacitar; 4) Investigar Criminalmente; e 5) Cooperar (Diário da República, 1.
a
 série - N.

o
 

253 - 31 de dezembro de 2013). A 1ª e 2ª área de intervenção deste plano chama atenção para 

importância de colaboração das entidades formativas no combate ao TSH. Neste sentido, 

devido a carência de estudos realizados na área do TSH, relacionados aos estudantes 

universitários, surge o interesse de estudar e perceber junto destes se os objetivos pretendidos 

por este novo plano, no que refere ao conhecimento sobre o fenómeno, estarão a ser 

cumpridos. 

Foi escolhida para este estudo a comunidade universitária, que segundo Balderas 

(2006), provavelmente esta está mais propensa a compreender a complexa dinâmica do TSH 

devido a diversificação dos temas que estão sujeitos. A análise do conhecimento e da 

perceção da comunidade académica pode ajudar a uma melhor compreensão deste fenómeno 

(Robinson, 2011), das principais lacunas apresentadas pelos estudantes no que respeita ao 

tema, podendo posteriormente intervir informando e sensibilizando os mesmos para o 

reconhecimento das várias características, das dinâmicas e do processo do TSH.  

Nesse caso é de primordial interesse perceber o que a literatura tem evidenciado sobre 

este fenómeno na perspetiva dos estudantes universitários e da população em geral. Ora, 

apesar das variedades de formas de exploração já conhecidas no TSH, segundo a literatura a 

sociedade mantém-se presa no discurso da exploração para fins sexuais (Colipcă & Stan, 

2012).Todavia, um estudo qualitativo realizado com a comunidade moldava (N=30) alude que 

os participantes tinham conhecimento do tráfico de órgãos e adoção ilegal de crianças que 
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consideram ser resultantes da flexibilização dos processos de emigração e das disparidades 

económicas internacionais (Robinson, 2011). Outro estudo mais recente realizado com 

estudantes universitários (N=689), no sudoeste de Nigéria, revela que 88% dos participantes 

acreditam que a maior causa do TSH é o desemprego e 80% refere-se à pobreza (Oluniyi, 

2012). Essas causas são também referidas no estudo realizado com estudantes de uma escola 

secundária (N=689) na Nigéria, onde 69% referiram a pobreza, 58% referiram o desemprego 

e o analfabetismo (48.5%) como a terceira maior causa desse fenómeno. No que respeita às 

vítimas de TSH para fins de exploração sexual são caraterizadas por 68.9% dos participantes 

como sendo jovens, com idade compreendida entre 16 a 20 anos e 21 a 30 anos, sendo as 

primeiras as mais vulneráveis a este crime, onde 85.8% percebem que são coagidas, 

enganadas ou forçadas a serem vítimas de TSH. A maioria destes estudantes (86.1%) referiu 

ter ouvido falar sobre o TSH e 13.9% destes narram nunca terem tido contato com o tema 

(Omorodion, 2009).  

1.1 OBJETIVO E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  

Mediante o exposto, e porque em Portugal não existem estudos sobre esta temática 

apicada à população universitária, o objetivo deste estudo é a análise do conhecimento e da 

perceção dos estudantes universitários relativo ao fenómeno TSH, em particular, as 

características das vítimas, as características dos traficantes, e as características do próprio 

crime. Para essa análise foram formuladas as seguintes questões de investigação: 

1. Os estudantes universitários com maior nível de conhecimento tiveram maior 

contacto com o fenómeno através de redes formais (escolas/universidade) ou 

através de meios de comunicação social?  

2. O que é que os estudantes universitários sabem sobre o TSH, particularmente 

em relação as características das vítimas, dos traficantes e do próprio crime?  

3. Haverá diferenças ao nível dos conhecimentos sobre o TSH, no que respeita ao 

sexo e à área de formação? 

4. Os níveis de conhecimento dos estudantes universitários é maior em que áreas 

(legislação, vítimas, agressores)? 
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2 MÉTODO 

2.1 AMOSTRA 

Esta investigação agrega uma amostra de conveniência, constituída por 223 

participantes (63.7% do sexo feminino, 36.3% do sexo masculino), com idade compreendida 

entre os 18 e os 50 anos (M=23.26; DP=6.152). Quanto à nacionalidade, quase todos os 

participantes eram portugueses (92.4%), sendo que os restantes eram oriundos de países 

estrangeiros (7.6%). Relativamente à residência, 91.9% residiam no norte e os demais 

residiam no centro (5.4%) e nos arquipélagos (2.7%).  

No que concerne ao estado civil dos participantes, 92.4% (n=206) eram solteiros, 7.2% 

(n=16) eram casados ou viviam em união de facto. Apenas um era divorciado ou separado 

(ver Tabela 2). A maioria frequentava o 1.º (39.9%; n=89) ou o 2.º (22.4%; n=50) ano de 

curso (ver Tabela 3), com maior predominância da área das ciências sociais (52%; n=116), 

das ciências da engenharia e da tecnologia (31.8%; n=71), seguido das ciências médicas e da 

saúde (11.7%; n=26) (ver Tabela 4). No que diz respeito ao nível socioeconómico, a maioria 

situava-se no nível médio (69.1%; n=154), seguido do médio/baixo (17.9%; n=40) e os 

restantes no baixo (9%; n=20), médio/alto (3.6%; n=8) ou alto (0.4%; n=1) (ver Tabela 5). 

Tabela 2: Descrição da amostra quanto ao estado civil 

Estado Civil N (%) 

Solteiro 206 (92.4) 

Casado/União de facto  16 (7.2) 

Divorciado/Separado 1 (0.4) 

 

Tabela 3: Descrição da amostra quanto ao ano do curso frequentado 

Ano do Curso N (%) 

1º Ano 89 (39.9) 

2º Ano 50 (22.4) 

3º Ano 31 (13.9) 

4º Ano  27 (12.1) 

5º Ano 17 (7.6) 
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6º Ano  4 (1.8) 

Mestrado 3 (1.4) 

Doutoramento 2 (0.9) 

 

Tabela 4: Descrição da amostra quanto à área do curso 

Áreas 
N (%) 

C. Exatas 
5 (2.2) 

C. Naturais  
5 (2.2) 

C. da Engenharia e da Tecnologia 
71 (31.8) 

C. Médicas e da Saúde 
26 (11.7) 

C. Sociais 
116 (52) 

 

Tabela 5: Descrição da amostra quanto ao nível socioeconómico 

Nível socioeconómico N (%) 

Baixo 20 (9) 

Médio/ Baixo 40 (17.9) 

Médio 154 (69.1) 

Médio/ Alto 8 (3.6) 

Alto 1 (0.4) 

 

2.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

Para responder às questões de investigação e alcançar o objetivo deste estudo, foi 

elaborado um questionário específico (Questionário sobre Perceções Sociais – QPS, cujo 

autores: Monteiro, Matos, Gonçalves, adaptado na versão de Couto,2012), cujo objetivo era o 

de avaliar o conhecimento e as perceções dos alunos universitários sobre o TSH. 

O questionário foi elaborado com base no instrumento da autora Dulce Couto criado 

com a finalidade de recolher dados sobre o conhecimento e perceções públicas sobre o TSH 

(Couto, 2012). Após a autorização da autora para a utilização do instrumento, o mesmo sofreu 
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algumas alterações. O questionário inicial era composto por 12 afirmações com cinco opções 

de resposta (escala de Likert). A estas informações foram acrescentadas 15 afirmações (total 

=27) cujas opções de respostas foram alteradas e constituídas com três níveis (“verdadeiras, 

falsas, não sei”). Assim, o atual questionário inclui duas partes: a primeira com os dados 

sociodemográficos e a segunda composta por 5 questões relacionadas ao meio de contacto 

com a temática (e.g., Vi campanha (s) nos mass media sobre o TSH). Para além disso, contém 

as 27 afirmações constituídas com três níveis de respostas (“verdadeiras, falsas, não sei”) e 

por ultimo, 2 questões abertas (e.g., “Descreva sucintamente qual é, na sua opinião, o perfil da 

vítima de TSH” e “Descreva sucintamente qual é, na sua opinião o perfil do agressor de 

TSH”). O instrumento foi construído através do programa Survey Creator. O seu 

preenchimento tem uma duração de resposta de aproximadamente 10 minutos.  

As afirmações foram consideradas verdadeiras com base em informações factuais 

(e.g., “O TSH é um crime reconhecido e punido pela lei portuguesa”) e/ou estatísticas (e.g., 

“O TSH quando envolve vítimas mulheres visa na maioria das vezes, a sua exploração 

sexual”) e as falsas estavam assentes em “mitos” (e.g., “O TSH é um problema exclusivo dos 

chamados “países do terceiro mundo”) (Couto, 2012) 

A fim de testar a validade do questionário e a sua adequação, para que fosse possível a 

sua disseminação junto dos alunos universitários, foi administrado previamente o questionário 

a sete alunos universitários, tendo sido posteriormente realizado as alterações consideradas 

necessárias. 

O questionário foi disponibilizado através de e-mail institucional de várias 

Universidades e Institutos Politécnicos com as respetivas explicações de preenchimento e a 

finalidade do estudo. Numa primeira fase, os dados foram recolhidos durante um mês (entre 

05 de janeiro 05 de fevereiro de 2015). No entanto, devido à baixa adesão do sexo masculino 

no estudo, foi reaberto o questionário numa segunda fase durante cerca de um mês e meio 

(entre 07 de abril e 31 de maio de 2015). 

Neste estudo não foram analisadas as questões qualitativas no que concerne ao perfil 

das vítimas e o perfil dos traficantes (e.g., “Descreva sucintamente qual é, na sua opinião, o 

perfil da vítima de TSH” e “Descreva sucintamente qual é, na sua opinião o perfil do agressor 

de TSH”). 

Para os outros dados foi realizado uma análise descritiva, através do software 

aplicativo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS; versão 22.0). Para a 

interpretação dos resultados, foi criada uma grelha de respostas. 
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3 RESULTADOS 

A tabela que se segue (Tabela 6) refere-se à análise descritiva dos contextos onde os 

participantes tiveram contacto com a temática do TSH.  

Tabela 6: Meios de contato com o fenómeno TSH 

Alguma vez teve contacto com a temática do 

Tráfico de Seres Humanos (TSH)? 

Sim 

N (%) 

Não 

N (%) 

Vi campanha (s) nos mass media sobre o TSH. 113 (50.7) 110 (49.3) 

Tive uma aula/palestra que focava especificamente o TSH 

na escola/universidade. 

45 (20.2) 178 (79.8) 

O TSH foi abordado em várias disciplinas na 

escola/universidade. 

27 (12.2) 196 (87.9) 

Tomei conhecimento a partir da leitura sobre TSH por 

minha iniciativa. 

49 (22) 174 (78) 

Não tive contacto com esta temática. 47 (21.1) 176 (78.9) 

Outras 10 (4.5) 213 (95.5) 

 

Analisando as respostas, pôde-se verificar que a maioria dos participantes (50.7%; 

n=113) teve contacto com a temática TSH através de campanhas nos mass media ou através 

da leitura por iniciativa própria (22%; n=49). Relativamente ao contacto com a temática a 

partir de aulas/palestras, 20.2% (n=45) responderam afirmativamente e 12.2% (n=27) 

responderam que o tema foi abordado em várias disciplinas na escola/universidade onde se 

encontravam inseridos. A percentagem dos participantes que nunca tiveram contacto com esta 

temática é superior (21.1%; n=47) a outras opções de resposta, tais como o contacto a partir 

de aulas/palestras ou através de abordagem em disciplinas na escola/universidade. A categoria 

“outras” deu-nos a oportunidade de perceber quais são as variedades de meios através dos 

quais os participantes tiveram contacto com o tema: 30% (n=3) referiram ter tido contacto 

através da televisão e 70% (n=7) enumeraram vários outros meios, como internet e trabalhos 

realizados nas instituições. 

Da Tabela 7 à Tabela 13 é apresentado o conjunto de 27 itens que avaliam o nível de 

conhecimento do TSH junto dos estudantes universitários e as respetivas respostas aos 

mesmos. Os itens foram agrupados por sete temáticas - fenómeno, causas, finalidades, 

vítimas, traficantes, legislação, políticas de combate - para uma melhor análise dos 
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conhecimentos e perceções dos estudantes universitários sobre o fenómeno. Os resultados 

assinalados a negrito na tabela representam as respostas verdadeiras. 

 

Tabela 7: Nível de conhecimentos sobre o fenómeno TSH 

Afirmações: Verdadeira 

N (%) 

Falsa 

N (%) 

Não sei 

N (%) 

1. O Tráfico de Seres Humanos (TSH) é um 

problema recente. 

21 (9.4) 194 (87) 8 (3.6) 

2. O TSH envolve sempre a deslocação de pessoas 

para outro país. 

28 (12.6) 193 (86.5) 2 (0.9) 

3. O TSH é um problema exclusivo dos chamados 

“países do terceiro mundo. 

22 (9.9) 200 (89.7) 1 (0.4) 

5. O TSH é um fenómeno que envolve um número 

reduzido de casos. 

27 (12.1) 189 (84.8) 7 (3.1) 

13. O TSH é um crime que normalmente envolve 

redes organizadas de criminalidade. 
191 (85.7) 26 (11.7) 6 (2.7) 

14. O TSH envolve sempre violência física contra as 

vítimas. 

84 (37.7) 120 (53.8) 19 (8.5) 

15. O TSH é um fenómeno que acontece em 

Portugal. 
173 (77.6) 27 (12.1) 23 (10.3) 

17. Portugal é um país de destino para o TSH.  98 (43.9) 88 (39.5) 37 (16.6) 

21. O TSH é um crime público, (i.e. qualquer pessoa 

pode denunciar). 
177 (79.4) 25 (11.2) 21 (9.4) 

26. O TSH é uma das formas mais graves de 

violação dos direitos humanos. 
202 (90,6) 15 (6,7) 6 (2,7) 

 

Tabela 8: Nível de conhecimentos sobre as causas do TSH 

Afirmações:  Verdadeira 

N (%) 

Falsa 

N (%) 

Não sei 

N (%) 

4. As causas do TSH são a pobreza e a exclusão social. 101 (45.3) 117 (52.5) 5 (2.2) 
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Tabela 9: Nível de conhecimentos sobre as finalidades do TSH 

Afirmações: Verdadeira 

N (%) 

Falsa 

N (%) 

Não sei 

N (%) 

6. A mendicidade é uma forma de TSH. 92 (41.3) 107 (48) 24 (10.8) 

7. A escravidão é uma forma de TSH. 198 (88.8) 19 (8.5) 6 (2.7) 

8. O tráfico de órgãos é uma forma de TSH. 170 (76.2) 41 (18.4) 12 (5.4) 

9. O TSH quando envolve vítimas mulheres visa, na 

maioria das vezes, a sua exploração sexual. 
185 (83) 31 (13.9) 7 (3.1) 

16. Os homens são sobretudo vítimas de exploração 

laboral 
168 (75.3) 32 (14.3) 23 (10.3) 

 

Tabela 10: Nível de conhecimentos sobre as vítimas do TSH 

Afirmações: Verdadeira 

N (%) 

Falsa 

N (%) 

Não sei 

N (%) 

11. As vítimas do TSH são sempre imigrantes ilegais. 20 (9) 193 (86.5) 10 (4.5) 

12. O TSH atinge sobretudo mulheres e raparigas. 130 (58.3) 76 (34.1) 17 (7.6) 

18. As vítimas de TSH são sempre estrangeiras ou 

imigrantes. 

26 (11.7) 179 (80.3) 18 (8.1) 

23. É fácil identificar as vítimas de TSH. 18 (8.1) 183 (82.1) 22 (9.9) 

25. As vítimas do TSH, em Portugal, são 

maioritariamente oriundas da Europa. 
50 (22.4) 127 (57) 46 (20.6) 

 

Tabela 11: Nível de conhecimentos sobre os traficantes do TSH 

Afirmações: Verdadeira 

N (%) 

Falsa 

N (%) 

Não sei 

N (%) 

20. Os traficantes são normalmente pessoas 

desconhecidas das suas vítimas. 

95 (42.6) 106 (47.5) 22 (9.9) 

22. As traficantes são exclusivamente homens. 21 (9.4) 186 (83.4) 16 (7.2) 

27.Os traficantes aproveitam-se da vulnerabilidade e 

fragilidade das suas vítimas. 
204 (91.5) 14 (6.3) 5 (2.2) 
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Tabela 12: Nível de conhecimentos sobre legislação sobre o TSH 

Afirmações: Verdadeira 

N (%) 

Falsa 

N (%) 

Não sei 

N (%) 

10. O TSH é reconhecido pela lei portuguesa. 171 (76.7) 32 (14.3) 20 (9) 

 

Tabela 13: Nível de conhecimentos sobre apoio e políticas de combate ao TSH 

Afirmações: Verdadeira 

N (%) 

Falsa 

N (%) 

Não sei 

N (%) 

19. Portugal tem instituições especializadas para apoiar 

e acolher vítimas de TSH. 
107 (48) 68 (30.5) 48 (21.5) 

24. Portugal é um dos países que tem políticas de 

combate ao TSH. 
116 (52) 65 (29.1) 42 (18.8) 

 

Sobre o fenómeno TSH a esmagadora maioria dos participantes demonstrou ter um 

conhecimento adequado sobre o fenómeno, sendo que 87% referiram que TSH não é um 

fenómeno recente e que nem sempre envolve deslocação de pessoas para fora do país 

(86.5%). Quanto aos locais de ocorrência, a grande maioria dos participantes (89.7) respondeu 

que TSH não é um problema exclusivo dos chamados “países do terceiro mundo” sendo que 

também era considerada uma realidade portuguesa (77.6%), que envolve grande número de 

casos (84.8%) a partir de redes organizadas de criminalidade (85.7%), a qual pode ser 

denunciada por qualquer pessoa (79.4%). Quanto à violência física contra as vítimas, os 

participantes encontram-se divididos em relação às respostas, sendo que 53.8% apresenta um 

conhecimento adequado e responderam que o TSH nem sempre envolve violência física 

contra as vítimas, 37.7% consideram que sim e 8.5% refere não saber. Relativamente ao TSH 

ser uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos, quase a totalidade da 

amostra concordou com essa afirmação (90.6%). Portugal foi referido entre os participantes 

como sendo um país de destino do TSH (43.9%). No entanto, 39.5% também referiram que 

não e 16.6% referiram não saber. 

Relativamente às causas do TSH, a maioria (52.5%) considerou que a pobreza e a 

exclusão social não são as principais causas do TSH.  

Quanto as finalidades do TSH, os participantes encontram-se divididos em relação as 

respostas, sendo que 48% considerou em relação à mendicidade como forma de TSH, 88.8% 

considerou a escravidão como sendo uma forma de TSH, o tráfico de órgãos (76.2%), 
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exploração sexual (83%) e a exploração laboral (75.3%), sendo a exploração sexual a mais 

identificada pelos participantes. 

Quanto ao perfil das vítimas, 86.5% dos participantes referiram que as vítimas nem 

sempre são imigrantes ilegais, e 58.3% mencionaram as mulheres e raparigas como as mais 

afetadas pelo TSH. No que se refere à nacionalidade das vítimas, 80.3% dos participantes 

mencionaram que as vítimas nem sempre são estrangeiras ou imigrantes, e apenas 22.4% 

tinham conhecimento que a maioria das vítimas de TSH em Portugal é oriunda da Europa.  

No que respeita ao perfil dos traficantes, 47.5% responderam que os traficantes 

normalmente são pessoas desconhecidas das suas vítimas, 83.4% sublinharam que não são 

exclusivamente homens e 91.5% relataram que aproveitam da vulnerabilidade e fragilidade 

das suas vítimas. 

A maioria dos participantes (76.7%) demonstrou ter conhecimento sobre a legislação 

portuguesa acerca do TSH, referindo que este é reconhecido e punido. 

Para finalizar, os participantes referiram em relação ao apoio e políticas de combate 

contra o TSH, que Portugal tem políticas de combate contra o TSH (52%) e instituições 

especializadas para apoiar e acolher vítimas de TSH (48.8%). 

De forma a verificar se existem diferenças ao nível dos conhecimentos sobre TSH, no 

que respeita ao sexo e à área de formação, foi necessário calcular um índice total, onde foram 

consideradas todas as respostas corretas, o que poderia variar entre 0 e 27 (o número total de 

itens que compõem o questionário). 

No total, os participantes acertaram, em média, em 19.01 respostas (DP=3.69), com 

uma variação entre 6 e 25. 

Da comparação entre os grupos que compunham a amostra, verificaram-se diferenças 

significativas entre os alunos do sexo feminino e o sexo masculino ao nível do conhecimento 

sobre o TSH, t (221) = 4.107, p <.001. As alunas do sexo feminino apresentaram um índice 

total de respostas acertadas (M = 19.75) mais elevado do que os alunos do sexo masculino 

(M=17.72). 

Do mesmo modo, os alunos da área das ciências sociais, médicas e da saúde e 

humanidades revelaram um conhecimento sobre o TSH significativamente mais elevado (M= 

19.85) do que os alunos da área das ciências da engenharia e da tecnologia, ciências exatas e 

ciências naturais (M=17.54) t (221) = 4.706, p <.001. 

Os participantes que não tiveram contacto prévio com o fenómeno relataram 

significativamente menos conhecimentos (M=18.13, DP=4.02) do que os que tiveram 
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conhecimento através dos meios de comunicação social e/ou formais (escola/universidades) 

(M=19.35, DP= 3.51), t (221) = 2.212, p=.028.  

Quando comparados os participantes que tinham tido contacto com o fenómeno 

através dos meios de comunicação social (M=19.40, DP=3.44) e os que tiveram contacto 

através de redes formais (escola/universidade) (M=19.24, DP=3.68), não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas t (160) =.268, p=79. 

De forma a avaliar o conhecimento dos participantes, por área temática, foi calculada a 

percentagem de respostas corretas em cada uma delas. Na Tabela 14 são apresentadas as taxas 

médias de respostas corretas, por área de conhecimento, sendo que a área em que se denotou 

menor conhecimento foi aquela que respeita às políticas e respostas sociais (M=38.34, 

DP=42.38), seguida da área respeitantes às causas do TSH (M=45.29, DP=48.89). 

 

Tabela 14: Média e desvio-padrão áreas de conhecimento sobre o TSH 

Áreas de conhecimento M DP 

Fenómeno 76.28 15.80 

Causas 45.29 49.89 

Finalidades 72.91 21.93 

Vítimas 65.92 21.58 

Agressores 74.14 25.78 

Legislação 76.68 42.38 

Políticas 38.34 21.19 

Total 70.42 13.65 

 

É de referir que, nesta amostra, a distribuição por sexo correspondeu exatamente à 

mesma distribuição por área de ensino, ou seja, são os estudantes do sexo masculino que 

compõe maioritariamente o grupo das áreas de Engenharia, ciências exatas e ciências naturais 

(n=81), verificando-se o mesmo em relação aos estudantes do sexo feminino que estão 

maioritariamente integradas nas áreas sociais, médicas e da saúde e humanidades (n=142). 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após ter exposto os resultados obtidos importa perceber de que forma esses se 

enquadram com os pressupostos apresentados na revisão da literatura.  

 A maioria dos participantes teve contacto com a temática TSH através dos mass 

media e outros meios próprios. Apenas ¼ da amostra teve contacto com o tema através de 

instituições académicas (escola/universidade), através de aulas/palestras, e poucos relatam ter 

contacto com o TSH por este ter sido abordado em várias disciplinas na escola/universidades. 

Apesar de constar no III PNCTSH que os currículos académicos devem conter esta temática, 

os dados mostram resultados contraditórios. Desde de 2007 que os Planos Nacionais Contra 

Tráfico de Seres Humanos (PNCTSH), vêm alertando para a importância de (1) prevenir, 

sensibilizar, conhecer e investigar; (2) educar, formar e qualificar (mais recentemente relatado 

no III PNCTSH). As respostas dadas pelos participantes sobre o contacto com a temática do 

TSH no contexto escola/universidade, indica-nos a possibilidade de uma baixa adesão por 

parte das instituições académicas no cumprimento dos referidos nos planos. No entanto, o fato 

da maioria dos participantes ser do 1º e 2º ano, poderá querer evidenciar que esse tema 

eventualmente só é abordado na universidade nos anos finais dos anos dos cursos.  

Os resultados do conhecimento sobre TSH permitem concluir que, comparativamente 

a outros estudos realizados (Colipcă & Stan, 2012; Oluniyi, 2012; Omorodion, 2009; 

Robinson, 2011), o nível de conhecimento e perceção dos participantes deste estudo sobre 

TSH é adequado, na medida em que em geral, a percentagem de respostas acertadas é alta.  

Os participantes mostraram maior desconhecimento em relação às áreas que dizem 

respeito às políticas e às respostas sociais, seguida da área referente às causas do TSH. 

Relativamente às causas do TSH, esse maior desconhecimento relaciona-se com o fato da 

maioria ter considerado que a pobreza e a exclusão social não fazem parte das causas que 

estimulam o TSH, sendo esta uma realidade conhecida e referida pelos participantes de outros 

estudos (Oluniyi, 2012). As causas do TSH são efetivamente multifatoriais, não se reduzindo 

apenas à pobreza ou a mera exclusão social das vítimas. Quanto às origens das vítimas, os 

participantes mostraram maior desconhecimento, sendo que mais de metade referiu que a 

maioria das vítimas não é oriunda da Europa, contradizendo as estatísticas relatadas pelo 

(OTSH, 2015) que refere que a maioria das vítimas do TSH é oriunda da Europa. 

Assim, a maioria dos participantes considerou corretamente, que o TSH não é um 

problema recente, que atinge um elevado número de vítimas, sendo que nem sempre ocorre 

deslocação destas para outro país, mesmo considerado um crime transnacional. Segundo 
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Siegel & Blank (2014), o tráfico de pessoas é um crime muitas vezes praticado dentro do país 

de origem das suas vítimas e seus traficantes onde envolve pelo menos 2 milhões de vítimas 

por ano no mundo inteiro (Couto et al., 2012). 

 É importante referir que os participantes demonstraram-se conscientes de que o TSH 

não é um problema apenas de alguns países, principalmente os países pobres, mas sim como 

um problema que também faz parte da realidade portuguesa, que é considerada como um pais 

de origem para o TSH onde este crime é público e punido pela lei.  

Em geral, admitem que o TSH é um crime que engloba várias finalidades como a 

escravidão, o tráfico de órgãos, a exploração sexual, a exploração laboral e outra sinalizada 

pela minoria (mendicidade) envolvendo principalmente mulheres e raparigas para a 

exploração sexual, podendo ou não ser estrangeiras ou imigrantes, que apresentam muitas das 

características de difícil identificação (e.g. vítimas para fins de exploração sexual).  

Os homens foram reconhecidos como as principais vítimas para a exploração laboral, 

o que remete à ideia de que os homens não são traficados para a exploração sexual mas sim 

para outras finalidades, o que não deixa de ser um mito, sendo que há homens (3%) que estão 

integrados no grupo das vítimas para a exploração sexual (OTSH, 2015; UNODC, 2014).  

O TSH foi também considerado pelos participantes como a forma mais grave de 

violação dos direitos humanos, assim como a maioria afirmou que o TSH nem sempre 

envolve violência física contra as vítimas. As características do TSH (e.g. detenção dos vistos 

e documentos de identificação das vítimas) indicam várias formas de domínio exercido sobre 

as vítimas (Chawla et al., 2014; Costa, 2011), o que evidencia que nem sempre utilizam a 

violência física para dominarem e humilharem as vítimas. 

Por fim, identificam o TSH como uma rede organizada de criminalidade, onde os 

traficantes aproveitam da vulnerabilidade e fragilidade das suas vítimas, podendo estas ser 

femininos e masculinos. Acrescentam ainda que os traficantes são pessoas conhecidas das 

suas vítimas.  

O grupo de participantes que apresentavam ter maior nível de conhecimento em 

relação ao tema é do sexo feminino e os participantes que frequentavam as áreas sociais. Este 

resultado pode justificar-se, em parte, pela composição da amostra, sendo que esta è composta 

na sua maioria por participantes do sexo feminino e estas estão enquadradas maioritariamente 

nas áreas sociais. 

Quanto ao contacto com o fenómeno, os participantes que nunca tiveram contacto com 

o tema apresentaram maior desconhecimento em relação ao fenómeno do que os que tiveram 

contacto com o fenómeno através dos meios de comunicação ou dos mass media. Segundo 
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Couto et al. (2012), os media representam um poderoso meio de transmissão de informação 

no mundo inteiro devido ao número de publico que consegue alcançar. Sendo assim, uma das 

melhores formas de prevenção do TSH, é a disseminação de informação nos mass media com 

fontes de informação fidedignas, a implementação do tema no currículo académico com início 

no primeiro ano do curso na universidade e formando profissionais (como é salientado no III 

PNCTSH).  

 Estes resultados apresentam-nos umas das fragilidades/lacunas de informação nesses 

estudantes, que pode ser encarrado como um ponto de partida para a consciencialização e 

sensibilização desses estudantes no que refere ao fenómeno. 
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5 CONCLUSÃO 

O Tráfico de Seres Humanos ainda continua a ser um tema pouco estudado 

principalmente junto dos estudantes mas também da sociedade em geral.  

O presente estudo, ao ter como o principal objetivo perceber o nível de conhecimento 

e perceção dos estudantes universitários sobre a temática TSH, contribuiu para uma melhor 

compreensão das necessidades (e.g. conhecer as principais causas do TSH, as políticas 

desenvolvidas para o combate) de intervenção ao nível da sensibilização e prevenção da 

ocorrência do TSH.  

Apesar das limitações das instituições académicas relacionadas a disseminação de 

informações sobre o TSH, o nível de conhecimento e perceção dos estudantes sobre o tema é 

considerado adequado, sendo que demonstraram ter conhecimento e dominavam a maioria 

das afirmações referidas no instrumento de investigação.  

Uma das limitações deste estudo prendeu-se com a escassez de literatura que 

abordasse de forma abrangente os pontos referidos no questionário e que assim permitisse a 

comparação dos dados obtidos com os dados de outros estudos. Outra limitação está 

relacionada com a discrepância de sexo na amostra, estando o sexo feminino em maioria, o 

que eventualmente deveria ser considerado em futuros estudos similares a este. 

Contudo, este trabalho acaba por ser pioneiro na aplicação deste tipo de estudos aos 

estudantes do ensino superior em Portugal, o que permitirá entender melhor o fenómeno e 

abrir portas para melhorar a sensibilização dessa comunidade sobre o tema do TSH. 

O alargamento deste tipo de estudos a mais estudantes de ensino superior, bem como a 

melhoria dos mesmos tendo em conta as lacunas já identificadas, permitiria a obtenção de 

resultados que pudessem justificar a adoção de políticas e estratégias de formação dos 

estudantes como indivíduos melhor preparados para os valores universais de cidadania, 

contribuindo assim para eventuais melhorias quanto à prevenção do fenómeno do TSH. 
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