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Introdução 

Acredito que a legislação pode ser uma das principais fontes de mudança e regulação social. As medidas legislativas são alguns dos meios de combate mais eficaz para um problema 
como o do tráfico de pessoas. 

Esta brochura foi concebida para fornecer ao leitor um entendimento básico das apropriadas respostas legais ao tráfico de pessoas de acordo com o direito internacional e 
legislação comparativa. A brochura oferece uma apresentação gráfica dos principais instrumentos legislativos numa linguagem simples e não técnica, mas sem comprometer 
quaisquer termos jurídicos. 

Defendo que devem ser incorporados cinco elementos básicos em qualquer legislação antitráfico. Primeiro, as leis devem reconhecer todas as formas de tráfico como crimes 
específicos que estão sujeitos a sérias sanções. Segundo, estas leis devem identificar a pessoa traficada como uma vítima de um crime que está intitulada com os direitos 
humanos básicos, tendo simultaneamente em consideração não apenas a vítima já identificada como tal, mas também a vítima derivativa, a vítima vulnerável, a eventual vítima e a 
vítima presumida. Terceiro, os países devem adoptar uma proposta abrangente de Cinco Pês de forma a combater o tráfico de pessoas, que inclui a prevenção, protecção, 
provisão, acusação e participação. Quarto, as leis devem visar todos os actores envolvidos na actividade de tráfico, incluindo a pessoa física, a pessoa jurídica, a pessoa singular e 
a pessoa colectiva. Por fim, os países devem reconhecer o tráfico de pessoas como um crime transnacional que garante políticas transnacionais. Estas devem centrar-se 
especialmente na extraterritorialidade, extradição e a troca de informação. 

Esta brochura explica estes cinco elementos básicos como baseados no Protocolo das Nações Unidas para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres 
e Crianças, Suplementar a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Internacional bem como a Convenção do Concelho da Europa sobre a Acção contra o 
Tráfico de Seres Humanos. A Lei Norte-Americana de Protecção às Vítimas de Tráfico é incluída para fornecer um modelo comparativo no combate ao tráfico de pessoas. 

Gostaria de agradecer a Marina Elefante, Anna Koppel e George Sadek por terem conduzido uma extensa investigação de fundo e uma edição meticulosa do presente documento. 
Estou agradecido a Kashka Kisztelinska dos Estúdios KMK por conceber esta brochura. 

Espero que considerem esta informação de alguma forma útil. 

Mohamed Mattar Professor Adjunto e Director Executivo The Projection Project 



Uma abordagem centrada na Vítima relacionada com o 
Tráfico de Pessoas: Construir  

Princípios Jurídicos Internacionais 



1 Definições das Formas de Tráfico nos termos do Direito Internacional  

 Tráfico de Pessoas  
Tráfico de pessoas deverá significar o recrutamento, transporte, transferência, protecção ou recepção de pessoas, através de ameaça ou uso da força ou outras formas de 
coerção, de rapto, fraude, engano, abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou da doação ou recepção de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento 
de uma pessoa que tenha controlo sobre outra, para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outros ou outras formas de 
exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, escravidão ou práticas similares à escravidão, servidão ou remoção de órgãos. (Protocolo das Nações Unidas para Prevenir, 
Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, suplementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Internacional—2000)  

 Escravidão  
O estado ou condição de uma pessoa sobre quem um ou todos os poderes correlacionados com o direito de propriedade são exercidos. (Convenção sobre Escravidão, Servidão, 
Trabalho forçado e instituições e Práticas similares —1926)  

 Escravização  
O exercício de um ou todos os poderes relacionados com o direito de propriedade sobre uma pessoa e inclui o exercício de tal poder no decurso do tráfico de pessoas, em 
particular mulheres e crianças. (Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional—2002)  

Práticas Similares à Escravidão  
O acto de transmitir ou tentar transmitir escravos de um país para outro através de meios de transporte ou como cúmplices do mesmo; o acto de mutilar, marcar a ferro ou de 
outra forma marcar um escravo ou uma pessoa de estatuto servil de forma a indicar o seu estatuto, ou como uma punição ou por qualquer outra razão ou por ser cúmplice do 
mesmo. (Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravidão, o Tráfico de Escravos e as Instituições e Práticas Similares à Escravidão—1956)  

Servidão  
O estado ou condição de dependência de uma pessoa que é ilegalmente obrigada ou coagida por outra a prestar quaisquer serviços a essa mesma pessoa ou a terceiros e 
que não tem outra alternativa senão efectuar o serviço. A servidão incluirá o serviço doméstico e serviço por dívida. (Versão preliminar do Protocolo das Nações Unidas para 
Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças—2000)  

Tráfico de Escravos  
Todos os actos envolvidos na captura, aquisição ou disposição de uma pessoa com a intenção de o reduzir à escravatura, todos os actos envolvidos na aquisição de um 
escravo com o objectivo de o vender ou trocar; todos os actos de disposição por venda ou troca de um escravo adquirido com vista a ser vendido ou trocado e, em geral, todo 
o acto de comércio ou transporte de escravos. (Convenção sobre Escravidão, Servidão, Trabalho forçado e instituições e Práticas similares —1926)  

Serviço por Dívida 
O estatuto ou condição resultante de um compromisso com um devedor, dos seus serviços pessoais ou daqueles de uma pessoa sob seu controlo como garantia de uma 
dívida, se o valor destes serviços conforme razoavelmente avaliado não se aplica à liquidação da dívida ou a duração e natureza desses serviços não são 
respectivamente limitados e definidos (Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravidão, o Tráfico de Escravos e as Instituições e Práticas Similares à 
Escravidão—1956)  

Trabalho Forçado 
Todo o trabalho ou serviço que seja exigido a qualquer pessoa sob ameaça de qualquer penalização e para o qual a referida pessoa não se ofereceu de livre 
vontade. (Convenção da Organização Internacional do Trabalho relativamente ao Trabalho Forçado ou Obrigatório – 1932) 



2 Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes  

 
 

    

Rotas 

O tráfico pode ocorrer tanto 
nacional como internacionalmente

O contrabando é sempre de 
natureza transnacional, já que 
exige a passagem de fronteiras 
sem satisfazer os requisitos 
necessários para a entrada legal no 
estado receptor*

Categoria do crime 

 

O acto de traficar é um crime 
contra o indivíduo. Coloca em 
perigo a segurança humana 
 

Contrabando é um crime contra o 
estado. Constitui uma ameaça à 
segurança nacional. 

              

       
            

Consentimento 

O consentimento é irrelevante em casos 
de tráfico, visto que a pessoa traficada é 
uma vítima vulnerável que não tem outra 

opção senão submeter-se à exploração 

As pessoas traficadas consentem em 
entrar ilegalmente no estado receptor 

Autorização de 
Residência 

Vítimas de tráfico devem ter acesso a 
estatuto de residentes 

Pessoas traficadas devem ser repatriadas 
para o seu país de origem 

 
 
* Protocolo das Nações Unidas contra o Contrabando de Migrantes por Terra, Mar e Ar, suplementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Internacional, 2000, (Artigo 3). 

  



3 Formas de Tráfico Sexual* 

 
 

* Estas formas de tráfico sexual reflectem a opinião do autor, que necessariamente pode não coincidir com a interpretação predominante do direito 
internacional ou legislação comparativa relevante. 

1 Tráfico para fins de prostituição é uma forma de tráfico que é distinguida do tráfico por exploração de prostituição de terceiros. 
2 Apesar dos estabelecimentos sexualmente orientados poderem ser reconhecidos como fornecendo serviços legítimos, estes são frequentemente usados como uma frente para a prostituição 

e outras formas de exploração sexual. 
3 Apesar do casamento ser uma instituição legal, pode tornar-se numa forma de tráfico em qualquer uma destas formas se esta envolver um elemento de exploração. 

Sexo Não Comercial 3               
              
  Casamento Precoce  

[Casamento Infantil] 
 Casamento 

Forçado 
Casamento 
Arranjado 

 Casamento 
Temporário 

 Casamento por 
Catálogo [Noiva por 
Encomenda]

 Casamento 
para Sustentar 
Crianças

Sexo Comercial 

Outras Formas de Exploração Sexual 
 

Prostituição 1 

Pornografia 2 Turismo do Sexo 

Turismo Sexual Adulto 
 

Turismo Sexual Infantil 

Desempenhos Sexualmente Orientados 

Strip Tease Massagem com Acabamento Especial 



 

4 Formas de Tráfico Laboral   
 

                       
                     

Formas de 
Tráfico Laboral 

 
  

Servidão 
Doméstica 

 Obras  Agricultura  Fábricas ilegais   Indústria do 
espectáculo 

 Conflitos 
Armados 

 Indústria dos 
Serviços 

               
       
 Trabalho 

Industrial 
 Trabalho 

Têxtil 
 



 

5 Formas de Tráfico de Crianças  

As Crianças podem ser traficadas para fins de : 

Prostituição  Mendicidade  

Pornografia Adopção*  

Turismo Sexual Remoção de Órgãos  

Trabalho Forçado Distribuição de Droga  

Serviço doméstico Conflito armado 

Actividades Criminosas 

 

 

 

 

 

 

 

*A adopção pode ser uma forma de tráfico apenas se a criança for explorada. Na ausência de exploração, a adopção não constitui uma forma de tráfico mesmo se a criança tiver sido 

vendida, apesar de neste caso a adopção ser considerada ilegal. 



 

6 Rotas de Tráfico de Pessoas  

Tráfico internacional* 

     
País A  

País de Origem 
 País A  

País de Origem 

     

País B  
País de Destino 

 País B  
País de Trânsito 

    

 País C  
País de Destino  

 

Tráfico interno 

 

  

             País A 

Ponto A         ►       Ponto B 

 

 

 

 

 

 

 

* O tráfico internacional é mais comummente praticado em mais do que um estado. No entanto, o tráfico de pessoas é também considerado um crime transnacional 
se for cometido num estado mas uma parte substancial da sua preparação, planeamento, orientação ou controlo se passar em outro estado; se for cometido num 
estado mas envolver um grupo criminoso organizado que actue em actividades criminosas em mais do que um estado e se for cometido num estado mas tenha 
efeitos substancias em outro estado (Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Internacional, art. 3(2)). 



 

7 Carta dos Direitos das Vítimas de Tráfico* 
Vítimas de Tráfico de pessoas devem ser tratadas com dignidade, justiça, compaixão e respeito pelos Direitos 
Humanos 

As vítimas são intituladas ao: 

Direito à Segurança  

 Direito à Privacidade 

 Direito à Informação 

 Direito a Representação Legal 

 Direito a ser Ouvido em Tribunal 

Direito à Compensação por Danos  Direito a 

Assistência Médica 

 Direito à Assistência Social 

 Direito a Procurar Residência   

Direito a Regressar 



 

* A Carta dos Direitos baseia-se nas observações apresentadas pelo Director Executivo do Projecto Protecção, Mohamed Mattar, na Conferência Internacional sobre a “Escravatura do Século 
XXI— A Dimensão dos Direitos Humanos no Tráfico de Seres Humanos”, que teve lugar em Roma, Itália, a 15 e 16 de Maio de 2002. 



 

8 Os Cinco Pês 

Prevenção Protecção Provisão Acusação Participação 
 

Legislação antitráfico 
abrangente 
Investigação 

Advertência sobre os perigos 
da prostituição  

Os empréstimos de 
microcrédito a mulheres e 
outras oportunidades 
económicas  

Mitigar os factores sociais e 
económicos que tornam as 
pessoas vulneráveis ao tráfico  

Adoptar ou fortalecer a 
legislação de forma a 
desencorajar a procura  

Melhorar a educação para 
reduzir a procura 

Protecção de 

Testemunha  

Estatuto de Imigração 

Compensação Civil 

Segurança Física 

Abrigo 

Cuidados médicos 

Formação Profissional 

Procedimentos 
legais confidenciais 
Aconselhamento jurídico 

Oportunidades de 
educação e formação 

Considerar as 
necessidades especiais 
das crianças 

Direito e aplicação do 
direito 

Investigação, julgamento 
e condenação 
Confisco de bens  

Troca de Informação 

Formação de oficiais 
para aplicação da lei 
Extradição 

Extraterritorialidade 

Participação Pública 
Papel da sociedade civil 

Organizações não 
governamentais 

Organizações com base 

religiosa 

Meios de comunicação 

Instituições Académicas 

Dever do cidadão 
normal de informar 

Códigos de conduta 
adoptados pelas 
empresas 

 
 
 

 

 
 

 
 

* As medidas referidas não são exaustivas mas ilustram apenas as medidas mais importantes que devem ser tomadas para combater o tráfico de pessoas. 



 

9 Os Cinco Vês 

Vítima Vítima 
Derivativa 

Vítima 
Vulnerável 

Vítima 
Potencial 

Vítima 
Presumida 

 

 
Uma vítima de um crime é 
definida como uma pessoa 
que “sofreu ofensas, 
incluindo injúrias físicas ou 
mentais, sofrimento 
emocional, perda económica 
ou enfraquecimento 
substancial dos seus direitos 
fundamentais através de 
actos ou omissões que 
ainda não constituem 
violações das leis criminais 
nacionais mas sim de 
normas internacionalmente 
reconhecidas que se 
relacionam com os direitos 
humanos” “ 
[Declaração dos Princípios 
Básicos de Justiça para as 
Vítimas de Crime e Abuso de 
Poder, art. B(18)]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“O termo “vítima” inclui, 
sempre que apropriado, a 
família imediata ou 
dependentes da vítima 
directa e pessoas que 
tenham sofrido por assistir 
vítimas em aflição ou para 
prevenir a vitimização". 
[Declaração dos Princípios 
Básicos de Justiça para as 
Vítimas de Crime e Abuso de 
Poder, art.. A(2)] 
 
 

 
Uma vítima vulnerável é 
definida como uma pessoa 
que “é excepcionalmente 
vulnerável devido à idade, 
condição física ou mental ou 
quem está de outra forma 
particularmente sensível à 
conduta criminosa”. 
[Normas Orientadoras Federais de 
Condenação 
dos EUA] 
 
Uma vítima vulnerável é 
susceptível de ser alvo de 
tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uma pessoa que faça parte 
de um grupo de risco e que 
seja vulnerável em se tornar 
uma vítima de tráfico. 
Devem ser tomadas 
medidas preventivas para 
que a potencial vítima não 
se torne numa vítima real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uma pessoa que já tenha 
sido traficada mas que não 
tenha sido identificada como 
vítima de tráfico. Esta 
pessoa fica excluída da 
protecção do sistema legal.



* As medidas referidas não são exaustivas mas ilustram apenas as medidas mais importantes que devem ser tomadas para combater o tráfico de pessoas. 

 



* As medidas referidas não são exaustivas mas ilustram apenas as medidas mais importantes que devem ser tomadas para combater o tráfico de pessoas. 

 



* As medidas referidas não são exaustivas mas ilustram apenas as medidas mais importantes que devem ser tomadas para combater o tráfico de pessoas. 

10 Os Três Erres* 

Resgate Reabilitação Reintegração 
 

Identificação das vítimas de tráfico 

 

Operações de Raide 

 

 

Repatriação  

Restauração 

 

Garantir a disponibilidade de abrigos e 

alojamento 

 

Fornecer acesso a cuidados médicos 

 

Fornecer acesso a cuidados médicos 

 

Fornecer acesso a oportunidades de 

formação e emprego  

Abordar o estigma da prostituição 

 

Abordar as vulnerabilidades culturais 

 

Tomar as medidas necessárias para 

garantir que uma vítima não é revitimizada

 



* As medidas referidas não são exaustivas mas ilustram apenas as medidas mais importantes que devem ser tomadas para combater o tráfico de pessoas. 



 

11 Os Quatro Pês  
A Aplicação da Teoria das Pessoas que traficam pessoas  

Pessoa física Pessoa 
jurídica 

Pessoa 
Singular 

Pessoa 
Colectiva 

 



*A abordagem dos três EX reconhece o tráfico de pessoas como um crime transnacional que exige medidas 

- Procura      - Responsabilidade das empresas  - Individuo(s)    - O papel da corrupção 

- Responsabilidade do comprador    - Sanções civis, criminais e   - Grupos criminosos Organizados  - Má utilização do escritório  

de serviços sexuais      administrativas          como meio ilegal  

- Responsabilidade do utilizador              - Reforçar as sanções criminais 

de trabalhos forçados e trabalho infantil 

- Criminalização da utilização dos serviços  

fornecidos por vítimas de tráfico  



*A abordagem dos três EX reconhece o tráfico de pessoas como um crime transnacional que exige medidas 

12 Os Três EX (versão inglesa)* 

Troca de Informação Extradição Extraterritorialidade 
 

Entre países de origem, trânsito e 
destino 

Assistência mútua em assuntos 
criminais 

Recolha, partilha e disseminação 
de informação 

Acordos bilaterais  

Convenções regionais 

Harmonização dos padrões e 
medidas  

Reconhecimento do tráfico de 
pessoas como uma ofensa 
extraditável 

Tratados de Extradição 

Convenções internacionais como 
base para extradições 

A aplicação da lei nacional 
independentemente do país onde o acto 
é cometido 

Missões de Manutenção da Paz 

Jurisdição Militar 

Turismo Sexual Infantil 

Para além da extraterritorialidade: o 
princípio da universalidade 

Tráfico de pessoas como um crime 
contra a humanidade 



 

Tráfico de pessoas nos termos  

do Protocolo das Nações Unidas para Prevenir, Suprimir e 

Punir o Tráfico de Pessoas, em especial 
Mulheres e Crianças 



 

13 Formas de Tráfico de Pessoas* 

I Exploração da Prostituição de Terceiros Outras Formas de Outras 

Formas de Exploração Sexual     

  Trabalho ou Serviços Forçados   

   Escravatura     

    Práticas Similares à Escravatura 

     Escravidão   

       Remoção de Órgãos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Estas são as formas reconhecidas de tráfico de acordo com o Artigo (a) do Protocolo das Nações Unidas para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de pessoas, em especial Mulheres e Crianças, 
suplementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Consta do Artigo 3º que : "O Tráfico de pessoas deverá significar o recrutamento, transporte, 
transferência, protecção ou recepção de pessoas, através de ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, de rapto, fraude, engano, abuso de poder ou de uma 
posição de vulnerabilidade ou da doação ou recepção de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha controlo sobre outra, para fins de 
exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outros ou outras formas de exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, escravidão ou 
práticas similares à escravidão, servidão ou remoção de órgãos! Contudo, deve referir-se que estas formas são mencionadas “como mínimo”. Um sistema legal pode reconhecer 
outras formas de tráfico de pessoas. 



14 Prevenção 
 

Tráfico de Pessoas / 
Revitimização 

Alívio dos Factores 
que contribuem para 
a vulnerabilidade das 
Crianças e Mulheres 

Segurança e Controlo 
de documentos 

Cooperação com 
ONGs e a Sociedade 

Civil 

Medidas Fronteiriças Investigação Informação e 
Campanhas dos 

Meios de 
Comunicação 

Desencorajar a 
Procura 

Cooperação Bilateral 
e Multilateral 

Iniciativas 
Económicas 

Iniciativas sociais 

Combater a Pobreza Combater a falta de 
igualdade de 

oportunidades 

 

 

Combater o 
Subdesenvolvimento 

 



15 Assistência e Protecção  
 

Alojamento Aconselhamento Assistência Médica  Informação sobre os  Emprego e Recuperação Física, 
Psicológica e Social 

Protocolo das Nações Unidas para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças—2000 (Artigos 6 – 8) 

Segurança Física 

Identidade:  Privacidade 
e Confidencialidade 

Repatriação  

Estas medidas devem ser fornecidas tendo 
em consideração a idade, género e 
necessidades especiais das vítimas de 
tráfico, em especial crianças 

Estatuto de Residência 
 

Informação sobre os 
processos em Tribunal 

Compensação por 
Danos  

e Psicológica direitos legais   Formação Educ. 

 
 
Direito a ser ouvido em Tribunal 

 



16 Disposições relativas ao Tráfico nos termos da Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Internacional  

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 2000 

 

Branqueamento dos 
Produtos do Crime 
[art. 6] 

■ Conversão ou transferência de 
propriedade para os fins de 
dissimulação ou aconselhamento ou 
disfarce da origem ilícita, 
encobrimento, disfarce da 
verdadeira natureza, fonte, local, 
disposição, movimento ou 
propriedade dos direitos, com o 
conhecimento de que a propriedade 
é produto de crime 

■ Aquisição, posse ou uso da 
propriedade com o conhecimento de 
que a propriedade é produto de 
crime 

 

■ Participação, associação ou 
conspiração na perpetração e 
tentativa de perpetração de 
qualquer um dos crimes 
estabelecidos por esta convenção 

■ Criminalização das ofensas 
predicadas cometidas dentro e for a 
da jurisdição do Estado Parte em 
questão, mas apenas quando a 
conduta relevante seja uma ofensa 
criminal nos termos da lei de ambos 
os estados 

Lavagem de Dinheiro 
[art.. 7] 

■ Regime regulador e supervisor nacional 
para os bancos e instituições 
financeiras: Identificação do cliente, 
manutenção de registos e informação 
de transacções suspeitas 

■ Cooperação e troca de informação 
a nível nacional e internacional 

■ Medidas para detector e monitorizar o 
movimento de dinheiro e instrumentos 
negociáveis ao longo das fronteiras 

■ Cooperação global, regional, sub-
regional e bilateral entre as autoridades 
judiciais e de aplicação da lei 

Disposição dos Produtos 
de Crime 

Ou Propriedade  
Confiscados [art.. 14] 

■ Dar prioridade à devolução de 
produtos de crime ou propriedade 
confiscados ao Estado requisitante 
para que este possa compensar as 
vítimas ou devolver tais produtos 
aos seus legítimos proprietários. 

 

Corrupção 
[art.. 8] 

■ Oferecer ou proporcionar uma 
vantagem indevida a um funcionário 
público 

■ Solicitação ou aceitação de um 
funcionário público de uma vantagem 
indevida 

■ Acção efectiva pelas autoridades na 
prevenção, detecção e punição da 
corrupção de funcionários públicos 

■ Medidas legislativas, administrativas e 
de outra natureza para promover a 
integridade e prevenir, detectar e punir a 
corrupção dos funcionários públicos 

 

Extradição 
[art.. 16] 

■ Se um Estado Parte torna a extradição 
condicional à existência de um tratado 
receber um pedido para extradição 
proveniente de um outro Estado Parte 
com o qual não tem qualquer tratado 
de extradição, pode considerar esta 
Convenção como a base legal para a 
extradição. 

Responsabilidade de 
Pessoas Jurídicas 

[art.. 10] 

■ Criminal, civil ou administrativa 

■ Sem prejuízo da responsabilidade 
das pessoas físicas 

Protecção de 
Testemunhas 

[art.. 24] 

■ Protecção de eventual retaliação ou 
intimidação a testemunhas, 
incluindo: 

• Protecção Física 

• Recolocação de testemunhas e 
não divulgação da informação 
respeitante à identidade 

• Garantir a segurança da 
testemunha, tal como permitir o 
testemunho a ser dado através de 
tecnologia de comunicações 

 

 

 

 

 



 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 2000 

 

Tráfico de Pessoas nos termos da Convenção do 
Conselho da Europa contra o Tráfico de Seres Humanos 



 

 

17 Formas de Tráfico de Seres Humanos* 

Transnacional/Doméstico 

Individual/Organizado 

Exploração da 
Prostituição de 
Terceiros 
 

 

 

 

 

 
 
 
Outras Formas 
de Exploração 
Sexual  
 

 

 

 

 

 
 
 
Trabalhos ou 
Serviços 
Forçados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escravidão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práticas 
Similares à 
Escravidão 
 

 

 

 

 

 
 
 
Servidão 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Remoção de 
Órgãos  

 



 

 

 
 
 

 



 

 

* Estas são as formas reconhecidas de tráfico de acordo com o artigo 4(a) do Convenção do Conselho da Europa sobre a Acção contra o Tráfico de Seres 
Humanos de 2005. Consta do Artigo 4º que: "O Tráfico de seres humanos deverá significar o recrutamento, transporte, transferência, protecção ou recepção 
de pessoas, através de ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, de rapto, fraude, engano, abuso de poder ou de uma posição de 
vulnerabilidade ou da doação ou recepção de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha controlo sobre outra, para 
fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outros ou outras formas de exploração sexual, trabalho ou serviços 
forçados, escravidão ou práticas similares à escravidão, servidão ou remoção de órgãos.” Contudo, deve referir-se que estas formas são mencionadas “como 
mínimo”. Um sistema legal pode reconhecer outras formas de tráfico de pessoas. 



 

 

18 Tráfico de Crianças 
Criminalização Prevenção Protecção 

 

A exploração de uma criança é 
“tráfico” mesmo na ausência de 
quaisquer meios ilegais [/4rf. 4J 

O tráfico de crianças é uma 
circunstância agravada que 
garante uma pena acrescida 
[art. 24] 

Deve ser concedida 
protecção especial a crianças 
testemunhas, [art.. 28/3] em 
especial durante os 
procedimentos em tribunal 
[art.. 30] 

Abordagem sensível a 
crianças no desenvolvimento, 
implementação e avaliação 

das políticas e programas [art.. 
5(3)] 

Reduzir a vulnerabilidade para 
tráfico ao criar um ambiente 

protector [art. 5(5)] 

Programas educativos para 
meninos e meninas sobre 

discriminação sexual, 
igualdade entre géneros e 

dignidade e integridade 
humana [art.. 6(d)] 

Identificação 

Se a idade for incerta, a vítima 
irá receber medidas de 

protecção especial, pendente 
da verificação da idade. [art. 

10(3)] 

Quando uma criança é 
identificada como uma vítima, 

deve ser determinada a 
identidade e nacionalidade. 

Quando, no seu melhor 
interesse, um guardião legal 

irá providenciar a sua 
representação e a sua família 
irá ser localizada. [art. 10(4)] 

Assistência e 
Recuperação 

Assistir na recuperação 
física, psicológica e social, 

incluindo educação e 
cuidados de saúde [art. 12] 

Autorização de 
Residência 

 
Quando legalmente 

necessário, será emitida e 
renovada de acordo com os 

melhores interesses da 
criança [art. 14(2)] 

 
 

Repatriação 
 

Privacidade 

Prevenir a identificação 
de se tornar pública, salvo 

se for para facilitar a 
investigação de membros 
da família ou assegurar o 

bem-estar da criança [art.. 
11(2)] 

Inclui o direito à educação e 
cuidados ou recepção pela 
família ou estruturas 
apropriadas [art. 16(5)] 

 



 

 

Convenção do Conselho da Europa sobre a Acção contra o Tráfico de Seres Humanos, 2005 



 
19 Criminalização  

 

 

 
 
 
 
Sanções e Medicas 

Eficazes, proporcionais e 
dissuasoras, incluindo privação da 
liberdade, a qual pode dar lugar à 
extradição e sanções monetárias 

para pessoas jurídicas [art.. 23(1) e 
23(2)] 

• Confiscação dos produtos de 
crime ou de propriedade de valor 
correspondente [art.. 23(3)] 

• Encerramento dos 
estabelecimentos usados para 
efectuar o tráfico 
[art.. 23(4)] 

Circunstâncias agravantes: 
• Colocar a vida da vítima em 

perigo 

•A vítima é uma criança 
• Ofensas cometidas por 
oficiais públicos 

• Ofensas cometidas dentro 
da estrutura de uma 
organização criminosa 
[art. 24] 

Pessoas físicas/Jurídicas 
 
 
Criminalização 

Cometer, tentar, ajudar ou encorajar o tráfico 
[art.. 18 e 21] 

Utilização dos serviços, incluindo a prostituição 
e outras formas de exploração sexual, trabalho 

forçado, escravidão, práticas similares à 
escravidão, servidão e remoção de órgãos, 

com o conhecimento de que a pessoa é vítima 
de tráfico [art.. 19] 

Cometer, tentar, ajudar ou encorajar a 
falsificação de documentos de viagem ou 
identidade, aquisição de tais documentos, 
retenção, remoção, dissimilar, danificar ou 
destruir documentos de viagens de outrem 

[art.. 20-21] 

 

 

 

 

 

Não serão impostas penas às 
vítimas pelo seu envolvimento em 
actividades ilegais na medida em 

que estas tenham sido obrigadas a 
cometê-las [art.. 26] 

Vítimas e membros da família, 
testemunhas, colaboradores com 

autoridades judiciais e membros de 
organizações [art.. 28, 30] 

 

Investigação e Acusação 
 
 
 
Não dependente de informação 
ou acusação por uma vítima 
[art. 27 (1)] 
 
 



 

 

Convenção do Conselho da Europa sobre a Acção contra o Tráfico de Seres Humanos, 2005 30   



 

 

20 Prevenção 
 

 

Investigação,  
Consciencialização 
Pública e Formação 

Erradicar o 
Tráfico de 
Crianças 

 

Cooperação   Monitorizar a Migração
Desencorajar a Procura  

   
 

 
 
• Investigar Informação 
• Campanhas de 
consciencialização e 
educação 

• Iniciativas sociais e 
económicas 

• Programas de 
formação para 
pessoas vulneráveis 
ao tráfico 

• Programas de formação 
para profissionais 
envolvidos no tráfico de 
seres humanos 

 

•  
 

• Investigação sobre práticas 
eficazes para combater a 
procura 

• Motivar a consciencialização 
sobre a procura como uma 
das causas principais para o 
tráfico 

• Programas educativos sobre 
a igualdade entre géneros, 
dignidade e integridade 
humana 

 

Entre corpos nacionais 

Com ONGs 

 
Permitir que a migração seja feita 
de forma legal 
 
Segurança de documentos 
• Garantir a legitimidade e 

qualidade dos documentos 
de viagem 

• Prevenir a criação ilegal de tais 
documentos 

 
Medidas fronteiriças 
• Fortalecer os controlos 

fronteiriços 

• Obrigação dos portadores 
comerciais em verificar a posse 
de documentos dos passageiros 

• Permissão para negar a entrada 
ou retirar vistos àqueles 
implicados no tráfico 

Cooperação entre agências de 
controlo de fronteiras

 
 
Abordagens transversais 

• Abordagem aos direitos humanos 
• Integração da Perspectiva da Igualdade entre Géneros 
• Abordagem sensível a crianças 



 

 

 
Convenção do Conselho da Europa sobre a Acção contra o Tráfico de Seres Humanos, 2005 (Artigos 5-9). 
 
 
 



 

 

21 Protecção de Vítimas 
 
Identificação das 
Vítimas 

 
Segurança e defesa de 
pessoas 

 
Acesso à Justiça 

 

I A identificação das vítimas será 
efectuada por pessoal bem treinado e 
qualificado 

I Os procedimentos de identificação 
devem ter em conta a situação 
especial das vítimas mulheres e 
crianças 

■ As vítimas não devem ser 
retiradas até que a identificação 
esteja completa 

 

■ Protecção da vida privada e identidade 
das vítimas 

■ Acesso aos serviços de protecção e 

integração 

Acomodação apropriada e segura 
Acesso a tratamento médico de 

emergência 
Assistência psicológica e material 

• Acesso ao Mercado de trabalho, 
formação vocacional e educação 

 

■ Aconselhamento e informação 
relativamente aos direitos legais e 
serviços da vítima 

■ Acesso à informação sobre 
procedimentos judiciais e 
administrativos relevantes 

■ Assistência jurídica e ajuda legal gratuita 

■ Compensação dos perpetradores e um 
fundo para as vítimas de tráfico 

 

Estatuto de 
Residência 

Repatriação e 
Reintegração  

 

I Recuperação e período de reflexão para 
fugir à intimidação pelos traficantes e 
tomar uma decisão informada sobre 
cooperar com as autoridades 
competentes 

Autorização de residência renovável 
tanto pela situação pessoal da vítima 
ou para que as vítimas possam 
cooperar com as autoridades 
competentes na investigação e 
procedimentos legais 

ou 
 

■ Repatriação sem atraso 
justificável 

■ Reintegração no sistema 
educativo e no mercado de 
trabalho 



 

Convenção do Conselho da Europa sobre a Acção contra o Tráfico de Seres Humanos, 2005 (Artigos 10-17). 



 

Convenção do Conselho da Europa sobre a Acção contra o Tráfico de Seres Humanos, 2005 (Artigos 10-17). 

22 Participação 
 

Os estados devem encorajar as autoridades estatais e funcionários públicos a 
cooperar com as ONGs e outros membros da sociedade civil no estabelecimento 
de parcerias estratégicas para atingir o objectivo da Convenção (art. 35) 

        

Prevenção]   
 

 
 

 Protecção 

   
 Medidas para 

aumentar a 
consciencialização do 
papel da sociedade 
civil na identificação 
da procura como 
causa principal para 
o tráfico [art.. 6(3)] 

 

 Os Estados devem 
disponibilizar às 
vítimas, informação de 
contacto de ONGs no 
seu país de origem 
para as assistirem 
aquando do seu 
regresso 

[art.. 16(6)] 

 Medidas para proteger a 
oferta de assistência por 
parte das ONGs às 
vítimas de tráfico da 
retaliação ou intimidação 
durante os 
procedimentos criminais 

[art.. 28(4)] 

 



 

Convenção do Conselho da Europa sobre a Acção contra o Tráfico de Seres Humanos, 2005 (Artigos 10-17). 

Convenção do Conselho da Europa sobre a Acção contra o Tráfico de Seres Humanos, 2005 



 

 

 
Tráfico de pessoas nos termos da lei de Protecção às 
Vítimas de Tráfico dos EUA de 2000 (TVPA), conforme 
alteração de 2003 e 2005  



24 Definições 
 

 

23 Definições 

Formas Graves de Tráfico de Pessoas  
A. O tráfico sexual no qual um acto sexual comercial é induzido pela força, fraude, coerção ou no qual a pessoa induzida a efectuar tal acto não tenha atingido os 18 anos de 

idade; ou  
B. O recrutamento, protecção, transporte, disposição ou obtenção de uma pessoa para trabalho ou serviços, através do uso da força, fraude ou coerção para os fins de sujeição a 

servidão involuntária, peonagem, serviço por dívida ou escravidão. [Sec. 103(8)] 

Tráfico Sexual 
O recrutamento, protecção, transporte, disposição ou obtenção de uma pessoa para fins de um acto comercial sexual [Sec. 103(9)] 

Acto Sexual Comercial 
Qualquer acto sexual por conta do qual é dado ou recebido qualquer valor por qualquer pessoa [Sec. 103(3)] 

 Servidão Involuntária  
Uma condição de servidão induzida por meio de: 
A. Qualquer esquema, plano ou padrão que pretenda levar uma pessoa a acreditar que, se a pessoa não entrar ou continuar em tal condição, essa pessoa ou qualquer outra irá 

sofrer sérias consequências ou limitações físicas; ou  
B. O abuso ou abuso com ameaça de processo legal [Sec. 103(5)] 

Serviço por Dívida 
O estatuto ou condição resultante de um compromisso com um devedor, dos seus serviços pessoais ou daqueles de uma pessoa sob seu controlo como garantia de uma 
dívida, se o valor destes serviços conforme razoavelmente avaliado não se aplica à liquidação da dívida ou a duração e natureza desses serviços não são respectivamente 
limitados e definidos [Sec. 103(4)] 

Coerção 
A. Ameaças de sérias consequências ou limitações físicas contra qualquer pessoa; 
B. Qualquer esquema, plano ou padrão que pretenda levar uma pessoa a acreditar que o não efectuar um acto pode resultar em sérias consequências ou limitações físicas contra 

qualquer pessoa; ou 
C. O abuso ou abuso com ameaça de processo legal. [Sec. 103(2)] 



24 Definições 
 

 

Lei de protecção às vítimas de Tráfico, 2000.  



24 Crimes e Punições 
 

 

 
Peonagem  Escravatura e 

Servidão 
Involuntária 

 
 

 Trabalho 
Forçado 

 

 Tráfico relativo à Peonagem, 
Escravatura, Servidão involuntária ou 

Trabalho Forçado 

 Tráfico sexual de Crianças OU por 
Força, Fraude ou Coerção 

 

         
Manter ou devolver uma 
pessoa em condição de 
peonagem 
[Código dos EUA, T.18, 
Cap, 77, Sec. 1581(a)] 
 

  Quem conscientemente fornecer ou obter o 
trabalho ou serviços de uma pessoa através de 
ameaças de danos sérios, abuso da lei, ou por 
motivo de falsas noções 
[Código dos EUA, T.18, Cap., 77, Sec. 1589] 

 Recrutar, proteger, transportar, fornecer ou 
obter uma pessoa, ou beneficiar de algum 
destes actos [Código EUA, 
T.18, Cap., 77,Sec. 1591] 

 

      

  Engodo para a 
escravatura 
[Código dos 
EUA, T.18, 
Cap., 77, Sec. 
1583] 

 

 Conscientemente e de livre 
vontade manter uma pessoa em 
servidão involuntária, vender uma 
pessoa para servidão involuntária, 
trazer para os EUA uma pessoa 
nestas condições [Código EUA, 
T.18, Cap., 77, Sec. 1584] 

 Recrutar, proteger, transportar, 
fornecer ou obter uma pessoa 
para peonagem, escravatura, 
servidão involuntária ou trabalho 
forçado [Código dos EUA, T.18, 
Cap., 77,Sec. 1590]  

 

      
  

 
     Tendo conhecimento que 

a força, fraude ou coerção 
serão usadas para obrigar 
a pessoa em enveredar 
num acto sexual comercial 
 

 
 
OU 
 

Tendo conhecimento de que a 
pessoa tem idade inferior a 18 
ano e que será obrigada a 
enveredar num acto sexual 
comercial 

 
 Multa ou prisão até 20 anos ou ambos 

 
  Conduta ilegal relativamente aos documentos 

para apoio do tráfico, peonagem, escravatura, 
servidão involuntária ou trabalho forçado 
[Código dos EUA, T.18, Cap., 77,Sec. 1592] 

   

       Multa ou prisão por qualquer número de 
anos, ou vida ou ambos 

 

     Multa ou prisão até 5 anos 
ou ambos 

   

 Se a morte resultar da prática destes 
crimes: multa ou prisão por qualquer 
número de anos ou vida ou ambos 

     Vítima com idade inferior a 14 anos: 
Multa ou prisão por qualquer número de 
anos ou vida ou ambos 

 

         
       Vítima entre os 14 e os 18 anos de 

idade: Multa ou prisão até 20 anos  
ou ambos 

 

 

Lei de Protecção às Vítimas de Tráfico de 2000 (Sec. 112) 
 



25 Benefícios Concedidos às Vítimas de Tráfico  
 

 

 
Benefícios Concedidos às Vítimas de Tráfico 
 

Vítima de um Crime    Vítima Derivativa   Licença de Trabalho  
Não ser detido em         Repatriação 
Instalações inapropriadas         Restituição Obrigatória  
Receber serviços          Acesso à Informação   
independentemente do         Solução Civil*  
estatuto de imigração         Estatuto de Residência  
Repatriação           Abrigos Apropriados  

Cuidados Médicos  
Privacidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei de Protecção às Vítimas de Tráfico de 2000 
 

* Fornecida pela Lei de Reautorização da Protecção às Vítimas de Tráfico, 2000 



26 Prevenção do Tráfico  

 

 

 



26 Prevenção do Tráfico  

Lei de Protecção às Vítimas de Tráfico de 2000 
* Conforme alterado pela Lei de Reautorização da Protecção às Vítimas de Tráfico (TVPRA), 200. 
* Conforme alterado pela Lei de Reautorização da Protecção às Vítimas de Tráfico (TVPRA), 200 

 
Alternativas Económicas para Prevenir e Deter o Tráfico 
• Conceder microcréditos e programas de formação 
• Promover a participação das mulheres na tomada de decisões económicas 
• Programas para manter as crianças na escola 
• Currículos educativos sobre os perigos do tráfico 
• Conceder às ONGs antecipar o papel e capacidades das mulheres nos seus 
países 
Sec. 106 (a) 
 
Fim das Concessões e Contratos 
Fim das concessões, contratos ou acordos de cooperação se o concessionário ou 
contraente: 
• Envolver-se em várias formas de tráfico de pessoas 
• Tenha obtido um acto sexual comercial 
• Utilizar trabalho forçado no desempenho da concessão, acordo contraente 
Sec. 106 (g)(1)* 
 
Consciencialização e Informação Pública 
• Aumento da consciencialização pública sobre os perigos do tráfico e protecções 
disponíveis para as vítimas 
 
Interdição Fronteiriça 
• Concessões às ONGs para providenciarem abrigos nas passagens de fronteira e 
ajudar os sobreviventes a educarem e formarem guardas fronteiriços para 
identificarem traficantes e vítimas 
• Monitorizar a implementação de programas de interdições fronteiriças 
Sec. 106 (b) 
Sec. 106 (c)* 
 
Prevenção em Pós-Conflitos e Emergências Humanitárias 
• Incorporação de medidas antitráfico para populações vulneráveis em programas 
pós-conflito e assistência humanitária 
Sec. 106(h)** 
 
Médias Internacionais 
• Apoiar a produção de programas de televisão e rádio para informar as populações 
vulneráveis sobre os perigos do tráfico e aumentar a consciencialização do tráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prevenção do Tráfico Doméstico 
• Programa para reduzir o tráfico e a procura de actos sexuais comerciais, incluindo: 

• Investigação, revisão estatística e análise de incidentes de tráfico e actos 
sexuais comerciais nos EUA. 
• Conferência sobre tráfico abordando as sérias formas de tráfico e actos 
sexuais comerciais nos EUA. 

TVPRA 2005 Sec. 201 
 
Combater o Turismo Sexual Internacional 
• Desenvolvimento e disseminação de materiais a alertar os viajantes sobre o 
turismo sexual infantil: 

• É ilegal 
• Irá ser punido 
• Apresenta perigos para os envolvidos 

 
Realçar os esforços estatais e locais no combate ao tráfico 
• Conceder programas para aplicação da lei: 
• Investigar e processar actos de sérias formas de tráfico de pessoas 
• Investigar e acusar os clientes 
• Educar os clientes e eventuais clientes 
• Educar e formar pessoal para aplicação da lei 
Sec. 106 (e)* 
TVPRA 2005 Sec. 204 
 
 
 



 

Lei de protecção às vítimas de Tráfico, 2000 (Secção 107). 

27 - Requisitos para Visto T  

Elegibilidade para Visto T exige que uma vítima de tráfico: 

É ou foi uma 
vítima de sérias 
formas de tráfico 

de pessoas 

Sofreria de extremas 
dificuldades 

envolvendo danos 
invulgares e graves 

aquando do 
afastamento dos 
Estados Unidos 

Está 
fisicamente 
presente nos 
Estados 
Unidos 

Tenha cumprido todo o pedido 
razoável de assistência na 
investigação OU na acusação de 
actos de tráfico OU se tiver idade 
inferior a 18 anos de idade 

  

• Idade da vítima e circunstâncias 
pessoais 

• Séria doença mental ou física 

• Natureza e extensão das 
consequências físicas e 
psicológicas 

• Perda de acesso aos tribunais dos EUA 

• O país natal iria penalizar o requerente 

• Probabilidade de revitimização 

• Probabilidade de retribuição 

• Probabilidade da segurança do 
indivíduo estar seriamente ameaçada 

Ajuste ao Estatuto de 
Residente Permanente 

• Tenha estado fisicamente presente nos Estados 
Unidos por um período contínuo de pelo menos 3 
anos desde a data de admissão nos termos de um 
Visto T; 

• Tenha, ao longo desse período, sido uma pessoa com uma 
boa conduta moral e 

• Tenha, durante esse período, atendido a todo o pedido 
razoável para assistência na investigação ou acusação de 
actos de tráfico OU tenha sofrido severas dificuldades 
envolvendo afastamento invulgar e severo. 

 

T1: Vítima Eligível 
T2: Esposo(a) 
T : Criança 
T4: Pais de um estrangeiro 
que não atingiu os 21 
T : Irmãos 
 



 

Lei de protecção às vítimas de Tráfico dos EUA, 2000 (Secção 108 e 110). 
*Esta tabela baseia-se numa distinção entre critérios e factores, que TVPA por vezes confunde. 
 

28 - Padrões Mínimos para Eliminação do Tráfico de Pessoas  

Padrões 

  

Proibição e punição do 
tráfico de pessoas 

  

Punição proporcional 
com a gravidade dos 

crimes 
  

Punição 
suficientemente severa 
para dissuadir 

  

Esforços sérios e 
sustentados para eliminar o 

tráfico de pessoas 

 

Critérios para Avaliar a Seriedade e Sustentabilidade 
dos Esforços de um país para eliminar o Tráfico de 

pessoas 

 

Investigações, acusações, condenações e 
sentenças 
  

Protecção: estatuto legal e 
descriminalização 

  
Cooperação com outros governos 

  
Prevenção: 

Educar as potenciais vítimas  Procura de 
actos sexuais 

comerciais 

    
Extradição  Turismo 

sexual 
internacional 

    
Monitorizar a imigração  Trabalho 

Forçado e 
trabalho 

Medidas contra a corrupção pública, 
corrupção, incluindo acusações, 
condenações e sentenças

 Manutenção da 
Paz 

 

Factores a serem considerados na 
determinação se um país está a fazer 
esforços suficientes para cumprir os 

padrões mínimos* 

  

Independentemente se o país é um país de 
origem, trânsito ou destino 

Extensão do incumprimento governamental, 
incluindo extensão em que os oficiais 

governamentais participaram, facilitaram, 
perdoaram ou foram cúmplices no tráfico 

Medidas razoáveis antitráfico à luz dos recursos e 
capacidades do país 

Percentagem de vítimas não cidadãos 
insignificante 

Monitorização e avaliação pública dos esforços 
antitráfico 

Progresso na eliminação do tráfico quando 
comparado com o ano anterior 

Fornecimento dos dados pelo governo 



 

Lei de protecção às vítimas de Tráfico, 2000 (Secção 110).  
 

 

29 Acções contra os Governos que não cumprem os Padrões Mínimos - 
Recusa   
Recusa de Assistência por Determinação Presidencial  

 

 Apontar qualquer governo que: 
• Não cumpra com os padrões mínimos para a eliminação do tráfico e • Não esteja 
a envidar os esforços suficientes para cumprir com esses mesmos padrões 

 

          

Os EUA não irão fornecer qualquer 
ajuda não humanitária, não comercial 
relacionada com assistência estrangeira 
no ano seguinte até que o governo 
cumpra os padrões mínimos ou faça 
esforços significativos para os cumprir. 

 Se o país recebeu assistência não humanitária e não comercial 
no ano anterior, os EUA não irão financiar programas de 
intercâmbio educacional e cultural para os funcionários ou 
empregados desse governo no ano seguinte até que o governo 
cumpra os padrões mínimos ou faça esforços significativos para 
os cumprir. 

 OS EUA irão instruir os bancos de 
desenvolvimento multilateral e o FMI para 
votarem contra e/ou negar qualquer 
empréstimo ou financiamento até que o 
governo cumpra os padrões mínimos ou 
faça esforços significativos para os 
cumprir. 

Se o país já estiver sujeito a múltiplas e amplas restrições 
sobre assistência em resposta a violações dos direitos 
humanos. 

Excepções 

Exercício da Renúncia de Autoridade pelo Presidente: 
Não obstante o incumprimento do governo em cumprir os 
padrões mínimos e esforçar-se por cumprir, o Presidente 
deve exercer a sua autoridade de renúncia: 

Se a disposição de assistência fosse 
promover os fins do TVPA ou no seu 
interesse nacional. 



 

Lei de protecção às vítimas 
de Tráfico, 2000 (Secção 110).  
 

Quando 
necessário 
para evitar 
efeitos 
adversos 
significativos 
nas 
populações 
vulneráveis. 



 

Lei de protecção às vítimas de Tráfico, 2000 (Secção 105). 

30 Grupo Especial Interagências para Monitorizar e Combater o Tráfico  

Membros 

• Secretário de Estado 

• Administrador da USAID 

• Procurador-Geral 

• Secretário do Trabalho 

• Secretário da Saúde e Serviços 

Humanos 

• Director dos Serviços de Informação 

Nacional 

• Secretário da Defesa 

• Secretário da Segurança Nacional 

Actividades 

• Coordenação da implementação da Lei de Protecção às vítimas de Tráfico. 

• Avaliação e medição do progresso dos EUA e países estrangeiros nas áreas da prevenção, protecção, assistência e 
acusação. 

• Assistência ao Secretário de Estado na preparação dos Relatórios sobre o Tráfico de Pessoas. 

• Recolha de Dados e recolha de informação sobre o tráfico nacional e internacional sem infringir a 
confidencialidade das vítimas de tráfico. 

• Os esforços para facilitar a cooperação entre países de origem, trânsito e destino para fortalecer as capacidades 
locais e regionais para prevenir o tráfico, assistir as vítimas de tráfico e reintegrar as vítimas de tráfico apátridas. 

• Examinar o papel da indústria de turismo sexual internacional no tráfico de pessoas. 

• Envolver-se na consulta de governos e organizações não governamentais para combater o tráfico de pessoas. 

 

Departamento de Estado 
dos Estados Unidos para 
Monitorizar e combater o 
Tráfico de Pessoas 

Grupo de Operação de Política Sénior 
Consiste de oficiais sénior nomeados como representantes dos membros 
nomeados da Força de Trabalho e é presidida pelo Director do 
Departamento  

 

Presidido por um Director com o 
cargo de embaixador de missão 
especial 
Fornece assistência à Força de 
Trabalho 

Monitoriza e Combate o Tráfico de Pessoas 
Coordena as actividades dos departamentos e agências federais no 
que respeita às políticas que envolvem o tráfico de pessoas e as 
funções da interagência de Força de Trabalho 



 

Lei de protecção às vítimas de Tráfico, 2000 (Secção 105). 

 



 

 

 



 

 

 

Estatutos relacionados com o tráfico de pessoas nos 
termos do Direito Internacional e Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

31 Prostituição nos termos do Direito Internacional  
 
 
Convenção Relativa à Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra Mulheres 
Adoptar medidas legislativas e de outra natureza para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e a exploração da prostituição de mulheres 
[art. 6] 
 
 
Declaração das Nações Unidas sobre a Erradicação da Violência contra Mulheres 
A violência contra as mulheres deve ser considerada como envolvendo [..] violência física, sexual e psicológica que ocorre no seio da comunidade em geral, 
incluindo a violação, abuso sexual, assédio sexual e intimidação no trabalho, em instituições educativas e em qualquer outra parte, tráfico de pessoas e 
prostituição forçada. 
[art. 2] 
 
Protocolo das Nações Unidas para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças. 
A exploração inclui a exploração da prostituição de terceiros ou outras formas de exploração sexual. 
[art. 3] 
Convenção sobre a Supressão do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição de Terceiros 
A prostituição e a maldade acompanhante do tráfico de pessoas para fins de prostituição são incompatíveis com a dignidade e valor da pessoa humana e 
colocam em perigo o bem-estar do indivíduo, da família e da comunidade. 
[Preâmbulo] 
A criminalização da aquisição, incitamento ou afastamento de qualquer pessoa com vista à prostituição ou exploração da prostituição de outrem [art. 1] e a 
gestão de um local para fins de prostituição 
[art. 2] 
Abolir as leis que ao abrigo das quais as pessoas envolvidas na prostituição estão sujeitas a registo ou notificação especial 
[art. 6] 
Supervisionar as agências de emprego para evitar a exposição daqueles que procuram trabalho ao perigo da prostituição 
[art. 20] 
Adoptar medidas educativas, de saúde, sociais e económicas para a prevenção da prostituição e a reabilitação e ajustamento social das vítimas de 
prostituição  
[art. 16] 
 
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 
O termo “crime contra a humanidade” inclui [..] prostituição forçada. 
[art. 7] 
O termo “crimes de guerra” inclui [..] prostituição forçada. 
[art. 8] 
 
 



 

 

32 A Proibição da Prostituição Infantil nos termos do Direito 
Internacional  
 
 
Convenção Relativa aos Direitos da Criança 
Devem ser adoptadas medidas nacionais, bilaterais e multilaterais para prevenir o uso explorativo de crianças na prostituição ou outras práticas sexuais 
ilícitas 
[art. 34] 
 
Protocolo Opcional à Convenção sobre os direitos da Criança, sobre a venda de crianças, prostituição de crianças e pornografia 
infantil 
Proibir a venda de crianças, prostituição de crianças e pornografia infantil [art. 1] 
Definir “prostituição de crianças” como a utilização de uma criança em actividades sexuais para remuneração ou qualquer outra forma de recompensa [art. 
2b] 
Garantir que a oferta, obtenção, aquisição ou disponibilização de uma criança para prostituição da mesma é totalmente abrangida nos termos do direito 
criminal ou penal, independentemente se tais crimes foram cometidos nacional ou internacionalmente [art. 3] 
Fortalecimento da cooperação internacional através de acordos multilaterais, regionais e bilaterais para a prevenção, detecção, investigação, acusação e 
punição dos responsáveis pela prostituição de crianças [art. 10] 
 
 
Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil  
O termo “as piores formas de trabalho infantil” compreende: 
o uso, aquisição ou oferta de uma criança para prostituição 
 



 

 

 

33 Turismo Sexual Infantil nos termos do Direito Internacional 
 
Preâmbulo ao Protocolo Opcional à Convenção sobre os direitos da Criança, sobre a venda de crianças, prostituição de crianças e 
pornografia infantil: 
“Profundamente preocupados com o alastrar e prática continuada do turismo sexual, ao qual as crianças são especialmente vulneráveis, visto que promove 
directamente a venda de crianças, a prostituição de crianças e a pornografia infantil” 
 
 
Artigo 10 
 
Os Estados Parte devem tomar todas as medidas necessárias para fortalecer a cooperação internacional através de acordos multilaterais, regionais e 
bilaterais para a prevenção, detecção, investigação, acusação e punição dos responsáveis pelos actos que envolvem a venda de crianças, prostituição e 
pornografia infantil e turismo sexual infantil. Os Estados Parte devem também promover a cooperação e coordenação entre as suas autoridades, organizações 
não governamentais nacionais e internacionais e organizações internacionais. 
 
 
Os Estados Parte devem promover a cooperação internacional para ajudar as crianças vitimizadas, na sua recuperação física e psicológica, reintegração 
social e repatriação. 
 
 
Os Estados Parte devem promover o fortalecimento da cooperação internacional de forma a abordar as principais causas, tais como a pobreza e o 
subdesenvolvimento, contribuindo para a vulnerabilidade das crianças, para a venda de crianças, para a prostituição 
de crianças, pornografia infantil e turismo sexual infantil. 



34 Lei Norte-Americana sobre o Turismo Sexual Infantil 

 

Acusação 
 
Lei de Protecção de 2003 
Sec . 105 
Tentativa e conspiração – Quem tentar ou 
conspirar em participar no turismo sexual 
infantil é punido 
 
Viagem com o intuito de participar em conduta 
sexual 
ilícita
 
 
   
Participar em conduta sexual ilícita em países 
estrangeiros 
Arranjar, induzir, obter ou facilitar a viagem de 
uma pessoa com fins de conduta sexual ilícita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prevenção 
 

Lei de Protecção às Vítimas de Tráfico de 
2000 
Lei de Reautorização da Protecção às 
Vítimas de Tráfico de 2005 Sec. 104* 
Lei de Reautorização da Protecção às 
Vítimas de Tráfico de 2003 Sec. 3**  
 
Sec. 102. “Indústria do Sexo”  envolve 
actividades relacionadas com prostituição, 
pornografia e turismo sexual  
Sec. 10. A Interagência de Missão Especial 
examina o papel da indústria do turismo do 
sexo internacional no tráfico de pessoas e na 
exploração sexual de mulheres e crianças em 
todo o mundo 
 
Medidas para reduzir a procura para 
participação no turismo sexual internacional, 
como um critério para avaliar a seriedade e 
sustentabilidade dos esforços de um país para 
eliminar o tráfico de pessoas 
 
Desenvolvimento e disseminação de materiais 
a alertar os viajantes sobre o turismo sexual 
infantil, 
punível e perigoso para os que estão 
envolvidos 
 
Distribuição de materiais aos viajantes para 
países estrangeiros onde o turismo sexual 
infantil é considerado como 
significativo 
 
 
* Alteração à Lei de Protecção às Vítimas de 
Tráfico, Sec. 10. 
** Alteração à Lei de Protecção às Vítimas de 
Tráfico, Sec. 106. 
 

 
 

Punição: multa ou prisão por não 
mais de 30 anos ou ambos 
* 



35 Procura nos termos do Direito Internacional  
 

Direito Internacional 
 

 

Protocolo das Nações Unidas para Prevenir, 
Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, em 
especial Mulheres e Crianças. 
Medidas legislativas, educativas, sociais ou 
culturais para desencorajar a procura que 
protege todas as formas de exploração de 
pessoas, em especial mulheres e crianças, 
que conduz ao tráfico [art. 9] 
 
 
Declaração das Nações Unidas: 
Eliminar a Procura de Mulheres e Raparigas 
Vítimas de Tráfico para Todas as Formas de 
Exploração 
 
 
Consciencialização Pública 
• Medidas para eliminar a procura de mulheres 
e raparigas vítimas de tráfico para todas as 
formas de exploração [OP1 a] 
• Medidas para aumentar a consciencialização 
pública do tráfico de pessoas, incluindo 
abordar o problema do lado da procura e 
eliminar a procura de mulheres e raparigas 
vítimas de tráfico, incluindo pelos turistas do 
sexo [OP2 a] 
 
 
Investigação 
Investigação sobre as melhores práticas, 
métodos, informação e campanhas dos meios 
de comunicação social e iniciativas 
económicas para prevenir e combater o tráfico 
de mulheres e raparigas, nomeadamente para 
eliminar a procura[OP2 c] 
 
 

 
 
Concelho da Europa 
Convenção do Conselho da Europa sobre a 
Acção contra o Tráfico de Seres Humanos 
 
 
Medidas para desencorajar a procura [art. 6] 
 
 
Criminalizar a utilização dos serviços 
fornecidos por vítimas de tráfico 
tendo conhecimento de que a pessoa é vítima 
de tráfico [art. 19] 

 
 

 



36 Procura nos termos do Direito Nacional  

 

 

 

Lei de Protecção às Vítimas de Tráfico de 2000 
 

 

Critérios para avaliar os esforços sérios e 

sustentáveis de um país para eliminar o tráfico de 

pessoas incluem: 
• Medidas para reduzir a procura de actos sexuais 

comerciais e a participação em turismo sexual 

internacional pelos seus nacionais 

• Medidas para garantir que os seus nacionais que 

são colocados no estrangeiro, como parte de 

operações de manutenção de paz, não participam 

em formas de tráfico ou exploram vítimas de tráfico 

•Medidas para prevenir o uso de trabalho forçado ou 

trabalho infantil em violação das normas 

internacionais 
[Sec. 108(b)(3)]* 

 

Leis Nacionais 

 
 
Lei Macedónia 

Prisão de 6 meses até 5 anos para aquele que 

utilizar ou procurar os serviços sexuais de uma 

pessoa tendo conhecimento de que essa pessoa é 

vítima de tráfico de seres humanos. 
[Código Penal, art. 4 1 8] 

 
Lei Sueca 

Uma pessoa que obtenha ou procure obter relações 

sexuais fortuitas em troca de pagamento deverá ser 

condenada pela compra de serviços sexuais a um 

multa ou a prisão até um máximo de seis meses. 
[Código Penal, Cap. 23 e Cap. 6, Sec. 12] 
 

Lei Filipina 
Qualquer pessoa que compre ou procure os serviços 

de pessoas vítimas de tráfico para prostituição 

deverá ser penalizada com seis meses de serviço 

comunitário e uma multa ou prisão de um ano e uma 

multa. 
[Lei de antitráfico de Pessoas, Lei n. 9208 de 2003, 

Sec.11] 

 
Lei Grega 

Aqueles que, tendo total conhecimento, aceitarem o 

trabalho de uma vítima de tráfico, são punidos com 

pena de prisão de um mínimo de seis meses. 
[Decreto Presidencial 233 de 2003, art. 323A] 

 
 

Programas para reduzir o tráfico de pessoas e a 

procura de actos sexuais comerciais nos Estados 

Unidos. 
[Sec. 201] 

 

 



 

 

37 Casamento nos termos do Direito Internacional  
 

1948 Declaração 
Universal dos 
Direitos do Homem 

1956 Convenção Suplementar 
Relativa à Abolição da 
Escravatura, Tráfico de 
Escravos e das instituições e 
práticas Análogas à Escravatura 

1957 Convenção Relativa à 
Nacionalidade das 
Mulheres Casadas 

1962 Convenção Relativa ao 
Consentimento para Casar, 
Idade Mínima para casas e 
Registo de Casamento 

1966 Convenção 
Internacional Relativa aos 
Direitos Sociais, Económicos 
e Culturais 

1979 Convenção Relativa à 
Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Contra 
Mulheres 

Os homens e mulheres têm 
direito a casar, formar 
família e possuem direitos 
iguais relativamente ao 
casamento, durante o 
casamento e à sua 
dissolução. O casamento 
deverá ser feito de livre e 
espontânea vontade. [art. 
16] 

Os Estados Parte concordam 
em abolir qualquer instituição ou 
prática onde “Uma mulher, sem 
ter o direito de recusar, é 
prometida ou dada em 
casamento em troca de uma 
recompensa em dinheiro ou em 
géneros aos seus pais, 
guardião, família ou qualquer 
outra pessoa ou grupo; ou o 
marido dessa mulher, tem o 
direito a transferi-la para 
qualquer outra pessoa por valor 
recebido ou outra forma; ou 
uma mulher por morte do seu 
marido, está sujeita a ser 
herdada por qualquer outra 
pessoa." [art. 1] 
Os Estados Parte têm de 
prescrever uma idade mínima 
para o casamento, facilitar 
métodos nos quais ambas as 
partes possam livremente 
expressar o seu consentimento 
em casar às autoridades 
competentes e encorajar o 
registo de casamentos. [art. 2] 

A nacionalidade de uma esposa 
não muda automaticamente 
pelo casamento ou dissolução 
do casamento, quando as duas 
partes são de diferentes 
nacionalidades. [art. 1] 
Uma esposa tem direito a 
adquirir a nacionalidade do seu 
marido. [art. 3] 

O casamento não é 
considerado legal sem o livre 
consentimento de ambas as 
partes. [art. 1] 
Os Estados são responsáveis 
pela especificação de uma 
idade mínima para o casamento 
legal. [art. 2] 
Todos os casamentos têm de 
ser registados num registo 
oficial apropriado designado 
para este fim. [art. 3] 

O casamento deverá ser feito 
de livre e espontânea vontade 
dos esposos. [art. 10] 

Nem o casamento com um 
estrangeiro nem a mudança de 
nacionalidade do marido pode 
mudar automaticamente a 
nacionalidade de uma esposa; 
as mulheres e os homens têm 
direitos iguais relativos à 
nacionalidade dos seus filhos. 
[art. 9] 
As mulheres não podem ser 
discriminadas por motivos de 
casamento. [art. 11] 
Os homens e mulheres têm o 
mesmo direito de escolher 
livremente um esposo, casar e 
tomar decisões sobre assuntos 
de família, profissão e posse de 
património. O casamento infantil 
não deve ter quaisquer efeitos 
legais. [art. 16] 

 

 



 

 

38 U S International Marriage Broker Regulation Act of 2005  
(Lei dos EUA sobre a Regulação dos Intermediários Internacionais de 
Casamento, de 2005) 
Lei sobre a Violência contra Mulheres e Reautorização do Departamento de Justiça de 2005 

Definição de um Intermediário Internacional de Casamentos   

Um intermediário internacional de casamentos é uma entidade jurídica 
que cobra taxas para providenciar encontros, serviços de actividade 
matrimonial ou referências sociais entre um cidadão norte-americano, 
ou estrangeiros legalmente admitidos nos EUA como residentes 
permanentes e clientes nacionais estrangeiros ao providenciar 
informação de contacto pessoal ou de outra forma facilitar a 
comunicação entre indivíduos. 

[Sec. 833(e)(4)(A)] 

Responsabilidade Individual 

O Secretário de Estado deve desenvolver um folheto informativo, o qual 
deve incluir uma advertência relativamente ao uso potencial de vistos K 
para não emigrantes a cidadãos norte-americanos que tenham cometido 
violência doméstica, assédio sexual, abuso de crianças ou outros crimes. 

[Sec. 833(a)(2)] 

Responsabilidade Governamental 

Uma pessoa que conscientemente divulgue, use ou faça com que qualquer 
informação obtida por um intermediário internacional de casamentos seja 
usada para quaisquer fins senão aqueles exigidos neste parágrafo, deverá 
ser punido com uma multa e detenção que pode chegar até um ano.” 



 

 

[Sec. 833(d)(3)(c)] 



 

 

 

Responsabilidade dos 
Intermediários de Casamento 
Internacional 

Os intermediários internacionais de casamento estão proibidos de comercializar, fornecer informação de contacto, fotografias ou 
informação geral sobre crianças com idade inferior a 18 anos. 
[Sec. 833(a)(1)] 

 
 

Todo o intermediário internacional de casamentos deve consultar o Registo Público Nacional de Criminosos Sexuais. 
[Sec. 833(d)(2)(A)(i)] 

 
 

Todo o intermediário internacional de casamentos deve recolher informação sobre os antecedentes do cliente norte-
americano, a quem a informação pessoal de contacto de um cliente nacional estrangeiro seria fornecida. 
[Sec. 833(d)(2)(A)(ii)] 

 
 

Os intermediários internacionais de casamentos devem obter uma certificação assinada pelo cliente norte-americano, declarando: 
• Qualquer ordem de protecção civil ou ordem de restrição emitida contra o cliente norte-americano; 
• Qualquer detenção ou condenação federal, estatal ou local por homicídio, assassínio, homicídio involuntário, agressão, maus 
tratos, violação, violência, tortura, abuso de crianças ou negligência, incesto, exploração sexual, tráfico, peonagem, detenção de 
reféns, servidão involuntária, tráfico de escravos, rapto,  assédio, prostituição, lenocínio e receber produtos oriundos de 
prostituição; 
• Historial marital do cliente norte-americano 
• Todos os estados e países em que o cliente norte-americano tenha residido desde que completou 18 anos de idade. 
[Sec. 833(d)(2)(B)] 

 
 

Um intermediário internacional de casamentos não deve fornecer a qualquer cliente ou representante norte-americano a 
informação de contacto pessoal de qualquer cidadão nacional estrangeiro, salvo e até que o intermediário internacional de 
casamentos tenha recolhido a informação necessária. 
[Sec. 833(d)(3)(A)] 

 

 



 

 

39 Adopção nos termos do Direito Internacional  
 

Trabalhos Preparatórios para o 
Protocolo das Nações Unidas 

para Prevenir, Suprimir e Punir o 
Tráfico de Pessoas, em especial,  

Mulheres e Crianças 

1989 Convenção Relativa aos Direitos da Criança 1993 Convenção Relativa à Protecção das Crianças e Cooperação 
relativamente à adopção internacional 

Onde a adopção ilegal equivalha a 
uma prática similar à escravatura, 
englobar-se-á dentro do âmbito do 
Protocolo. [Para. 66] 

Os Estados devem garantir cuidados alternativos para 
crianças que não possam ser deixadas dentro do seu 
ambiente familiar. Estes cuidados podem incluir a colocação 
junto de famílias de acolhimento, kafalah da lei islâmica, 
adopção ou outras medidas adequadas, que reflictam nos 
melhores interesses da criança relativamente ás suas 
origens étnicas, religiosas, culturais e linguísticas. [art. 20] 
Os Estados devem garantir que a adopção é autorizada 
apenas pelas autoridades competentes. Os Estados têm 
de reconhecer a adopção internacional como uma 
alternativa se não existir um método de cuidados 
adequado no país natal da criança e garantir as 
salvaguardas para esta adopção que respeitem as normas 
do país nativo. [art. 21] 

Objectivo: Garantir que a adopção internacional tem lugar nos melhores 
interesses da criança e prevenir o rapto, venda para tráfico de crianças. [art. 
1] 
A Convenção abrange apenas as adopções que criem relações permanentes
Pais-criança. 
[art. 2] 
Todas as opções para colocação dentro do estado devem ser consideradas 
antes de seleccionar a alternativa das adopções internacional. [art. 4] 
O Estado deve seleccionar uma autoridade para tomar conta dos deveres 
impostos pela Convenção. 
[art. 6] 
Estas autoridades devem agir para prevenir o ganho financeiro impróprio 
relacionado com uma adopção. [art. 8] 
Cada Estado deve tomar nota da identidade da autoridade competente que 
certifica uma adopção. Quando certificada por esta autoridade nomeada, 
uma adopção feita de acordo com a convenção deve ser reconhecida por 
todos os outros Estados Contratantes. [art. 23] 
Um estado pode recusar reconhecer uma adopção apenas se esta 
manifestamente contrariar a sua política pública nos melhores interesses da 
criança. [art. 24] 
Ninguém deve obter ganhos financeiros ou de outra forma impróprios, ou 
receber uma elevada remuneração sem motivo, por uma actividade 
relacionada com a adopção internacional. Apenas podem ser cobradas ou 
pagas as despesas e custos, incluindo as taxas profissionais razoáveis, das 
pessoas envolvidas na adopção. [art. 32] 

 
 



40 Lei Norte-Americana sobre a Adopção Internacional de 2000 
 

 

 
Os Objectivos desta Lei são os seguintes:  
 

1. Providenciar a implementação da Convenção de Haia sobre a Protecção de Crianças e Cooperação relativamente à Adopção Internacional. 

2. Proteger os direitos e evitar abusos contra crianças, famílias de nascimento e pais adoptivos envolvidos e garantir que tal adopção é nos melhores interesses da criança. 

3.  Melhorar a capacidade do Governo Federal em ajudar os cidadãos norte-americanos a adoptar crianças do estrangeiro e residentes de outros países que procurem 

adoptar crianças dos EUA. 
[Sec. 2 (b)] 

 
O Acto dispõe que:    
Nenhuma pessoa pode oferecer ou providenciar serviços de adopção nos Estados Unidos da América salvo se essa pessoa for:  

  

1.Acreditada ou aprovada;  

2. Fornecer esses serviços sob supervisão de uma agência acreditada ou pessoa aprovada. [Sec. 201(a)] 

 

O Secretário de Estado deve submeter um relatório a descrever as actividades da Autoridade central dos EUA nos termos desta Lei. 
[Sec. 104(a)] 
 

O Secretário de Estado deve fornecer às autoridades centrais de outros países da Convenção informação relativa às agências acreditadas e às pessoas aprovadas bem como as que 
estão suspensas ou com acreditação ou aprovação cancelada. [Sec. 102 (b)] 

 
O Secretário de Estado deve fazer acordos com uma ou mais entidades qualificadas que forneçam a acreditação de agências e a aprovação de pessoas para fornecer serviços de 
adopção nos EUA [Sec. 202(a) (2)] 

Uma entidade qualificada significa uma entidade privada não lucrativa, que tenha experiência no fornecimento de serviços de bem-estar a crianças e esteja de acordo com os 
requisitos do serviço de criança e família autorizado nos termos da Lei da Segurança Social, Sec.1123a. [Sec. 202(2)] 

Os deveres duma entidade desta natureza são: 
1. A acreditação e aprovação de agências de adopção; 

2. Assumir as respectivas actividades de supervisão, aplicação e recolha de informação. [Sec. 202 (b)] 

O Secretário de Estado deve monitorizar o desempenho de cada entidade acreditadora dos seus deveres e o cumprimento desta Convenção e suspender ou cancelar a acreditação 
de uma agência ou pessoa que esteja em situação de incumprimento. [Sec. 204(a)]  



 

 

41 Escravatura nos termos do Direito Internacional   

1926 Convenção 
sobre a 
Escravatura 

1956 Convenção Suplementar Relativa à 
Abolição da Escravatura, Tráfico de 
Escravos e das instituições e práticas 
Análogas à Escravatura 

Tratado Internacional 
sobre os Direitos Civis 
e Políticos 

Declaração 
Universal dos 
Direitos do Homem

Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional 

Protocolo das Nações 
Unidas para Prevenir, 
Suprimir e Punir o Tráfico 
de Pessoas, em especial 
Mulheres e Crianças 

Escravatura é o estado 
ou condição de uma 
pessoa sobre quem um 
ou todos os poderes 
correlacionados com o 
direito de propriedade 
são exercidos. [art. 1] 
As Partes devem tomar os 
passos necessários: 
a) Para prevenir e 
suprimir o comércio de 
escravos; 
b)Para implementar, 
progressivamente e tão 
rápido quanto possível, a 
total abolição da 
escravatura em todas as 
suas formas. [art. 2] 
As Partes devem tomar 
todas as medidas 
necessárias para evitar 
que o trabalho 
obrigatório ou forçado se 
desenvolva em 
condições análogas à 
escravatura. [art. 5] 

Os Estados devem tomar todas as 
medidas legislativas práticas e de outra 
natureza para implementar 
progressivamente e tão rápido quanto 
possível a abolição ou abandono 
completo das seguintes instituições e 
práticas: 
a) Serviço por Dívida 
b) Sujeição 
c) Qualquer instituição ou prática 
onde: 
i) Uma mulher seja prometida ou dada 
em casamento em troca de pagamento. 
ii) O direito de um marido de uma 
mulher,  da sua família, do seu clã, em 
transferi-la. iii) A sujeição de uma 
mulher ser herdada. [art. 1] 
O acto de transmissão ou tentativa de 
transmissão de escravos de um país 
para outro deve ser considerado como 
uma ofensa criminosa. [art. 3] 
O acto de escravizar outra pessoa ou 
induzir qualquer pessoa a dar-se a si 
própria ou uma pessoa dependente de 
si para escravatura, ou de tentar estes 
actos, ou ser cúmplices dos mesmos, 
ou ser parte de uma conspiração para 
cometer tais actos, deverá ser 
considerado como uma ofensa 
criminosa. [art. 6] 

Ninguém deverá ser 
mantido como escravo; 
a escravatura e o 
comércio de escravos 
em todas as suas 
formas estão proibidos.
[art. 8] 

Ninguém deverá 
ser mantido 
como escravo ou 
em servidão; a 
escravatura e o 
comércio de 
escravos, em 
todas as suas 
formas, estão 
proibidos. [art. 4] 

“Crime contra a humanidade inclui 
qualquer um dos seguintes actos, 
quando cometido como parte de um 
vasto e sistemático ataque 
direccionado contra qualquer 
população civil, com conhecimento do 
ataque: 
c) Escravidão 
g) Violação, escravatura sexual, 
prostituição forçada, gravidez forçada, 
esterilização forçada ou qualquer outra 
forma de violência sexual de gravidade 
comparável. [art. 7(1)] 
“Escravidão” significa o exercício de 
um ou todos os poderes 
relacionados com o direito de 
propriedade sobre uma pessoa e 
inclui o exercício de tal poder no 
decurso do tráfico de pessoas, em 
particular mulheres e crianças. [art. 
7(2)] 
Para os fins deste estatuto, “crime de 
guerra” inclui: 
e) Cometer violação, escravatura sexual, 
prostituição forçada, gravidez forçada, 
conforme definido no artigo 7. [art. 8] 

“Tráfico de pessoas" 
deve incluir. escravatura 
ou práticas similares à 
escravatura. [art. 3] 



 

 

42 Proibição do Trabalho Forçado nos termos do Direito Internacional  

Convenção sobre 
o Trabalho 
Forçado, 1930 
(OIT 29) 

Convenção sobre 
a Abolição do 
Trabalho Forçado, 
1957 (OIT 105)) 

Convenção sobre 
a Idade Mínima, 
1973 (OIT 138) 

Convenção sobre as 
Agências de Emprego 
Privado, 1997 (OIT 181) 

Convenção sobre 
as Piores Formas 
de Trabalho 
Infantil, 1999 
(OIT 182) 

Protocolo das 
Nações Unidas 
para Prevenir, 
Suprimir e Punir o 
Tráfico de 
Pessoas, em 
especial Mulheres 
e Crianças 2000Trabalho forçado ou 

obrigatório é: “Todo o 
trabalho ou serviço 
que seja exigido a 
qualquer pessoa sob 
ameaça de qualquer 
penalização e para o 
qual a referida pessoa 
não se ofereceu de 
livre vontade.” [art. 2] 

Cada Estado-membro 
encarrega-se de suprimir e 
não fazer uso de qualquer 
forma de trabalho forçado 
ou obrigatório 
• Como meio de coerção 

política ou educação ou 
como um punição por 
manter ou expressar visões 
políticas ou ideológicas 
opostas ao sistema político, 
social ou económico 
estabelecido; 

• Como um método de 
mobilizar e usar trabalho 
para fins de 
desenvolvimento 
económico; 

• Como um meio de 
disciplina laboral; 

• Como uma punição por ter 
participado em greves; 

• Como um meio de 
discriminação racial, 
social, nacional ou 
religiosa. 

[art. 1] 

A idade mínima de 
admissão em qualquer 
trabalho que tenha 
probabilidade de 
prejudicar a saúde, 
segurança ou morais dos 
jovens não deve ser 
inferior aos 18 anos. [art. 
3] 
Contudo, as leis nacionais 
ou as autoridades 
competentes podem 
autorizar o trabalho a partir 
dos 16 anos de idade. [art. 
2] 
Num Estado cujas 
instalações económicas e 
educativas estão 
subdesenvolvidas, a idade 
mínima deve ser 14 anos. 
[art. 2] 

Uma agência de emprego privada é 
aquela que fornece “serviços para 
satisfazer as ofertas e pedidos de 
emprego" e “outros serviços de procura 
de emprego”. [art. 1] 
Os trabalhadores recrutados por estas 
agências têm o direito de associação e 
negociações colectivas. [art. 4] 
Os trabalhadores estão protegidos da 
discriminação no processo de 
recrutamento. [art. 5] 
As agências não devem cobrar taxas 
directa ou indirectamente. [art. 7] 
Os Estados devem assegurar que o 
trabalho infantil não é usado ou fornecido 
por agências de emprego privadas. [art. 
9] 
Os Estados devem proteger os 
trabalhadores empregados por agências 
privadas relativamente a: Salários 
mínimos, horário e condições de 
trabalho, segurança social, segurança e 
saúde ocupacional e compensações. 
[art. 11] 

O termo “as piores 
formas de trabalho 
infantil” é definido como 
todas as formas de 
escravatura ou práticas 
similares à escravatura, 
tais como a venda e 
tráfico de crianças, 
serviço por dívida e 
escravidão e trabalho 
forçado ou obrigatório, 
incluindo recrutamento 
forçado ou obrigatório 
de crianças para uso 
em conflitos armados. 
[art. 3(a)] 

Exploração deverá 
incluir o trabalho ou 
serviços forçados. [art. 
3] 



43 Es ratégias para Com Corrupção 

 

t bater a 
 

PREVENÇÃO 
A ser alcançada através da participação da 

sociedade civil [art. 13] 

Políticas, práticas e instrumentos políticos anti-

corrupção [Art.5] 

Criação de entidades anti-corrupção [art. 6] 

Códigos de conduta para funcionários públicos 

[art. 8] 

Procedimentos de acusação e sistemas de 

gestão das finanças públicas transparentes, 

competitivos e objectivos [art. 9] 

Medidas para garantir a transparência dentro da 

administração pública [art. 10] 

Medidas para fortalecer a integridade do poder 
judiciário [art. 11] 
 

 

CRIMINALIZAÇÃO 

- Suborno de funcionários públicos; 
- Desfalque, 

Apropriação ilícita ou outro 
desvio de propriedade por 
funcionários públicos e no sector 
privado 

-Tráfico de influências 
-Abuso de funções 
-enriquecimento ilícito 
- Subornos no sector privado 
- Lavagem de produtos de 

crime 
- Encobrimento e obstrução 

à justiça [Arts. 15-25] 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Os Estados Parte devem considerar ajudar-
se mutuamente nas investigações e 
procedimentos em questões civis e 
administrativas relativas a corrupção. [Art.43] 
As ofensas criminalizadas nesta 
Convenção são extraditáveis, desde que a 
ofensa para a qual se pede a extradição 
seja punível de acordo com a lei nacional 
tanto do Estado Parte Requerente como do 
Estado Parte Requerido.[Art.44] 

Os Estado Parte devem disponibilizar-se 
mutuamente as medidas de assistência legal 
mais amplas nas investigações, 
prossecuções e procedimentos judiciais 
relativamente às ofensas abrangidas pela 
presente Convenção. [art. 46] 

RECUPERAÇÃO DE BENS 

 

Os Estados Parte devem adoptar medidas 
para a recuperação directa de património, 
medidas para a recuperação de património 
através da cooperação internacional, 
incluindo acções civis, congelamento, 
confiscação e apreensão de património 
adquirido através da prática de uma ofensa 
estabelecida de acordo com a Convenção. 
[Arts. 53-59] 



43 Estratégias para Combater a Corrupção 

 

Medidas para prevenir a corrupção no sector 
privado [art. 12] 

Medidas para prevenir a lavagem de 
dinheiro [art. 14] 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 2003. 
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