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O tráfico de seres humanos, independentemente das
formas que possa revestir, constitui, sem dúvida, uma
atroz violação dos Direitos Humanos.
Os estudos referem que o tráfico de seres humanos
consubstancia a terceira atividade mais lucrativa do
mundo. São as vítimas e os tipos de violência de que
são alvo – física, psicológica, económica e, muitas
vezes, sexual –, o tema deste trabalho. Esta
problemática tem características várias, desde o
resguardo à invisibilidade, sendo esta a mais relevante
porque dificulta a medição quantitativa e qualitativa
(devido à natureza do problema), o que leva a
consequências gravosas no grau do seu
reconhecimento cívico-político.
A presente publicação vem ao encontro do que se
encontra preconizado no III Plano Nacional de Prevenção
e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, podendo
igualmente ser um instrumento fulcral na elaboração de
políticas públicas nesta área. Com efeito, qualquer Quadro
de Ação suficientemente abrangente e compreensivo
deve centrar-se em cinco eixos de intervenção para
assegurar uma resposta antitráfico eficaz e abrangente:
prevenção, proteção, punição, cooperação e
coordenação nacional, e cooperação e coordenação
internacional. O desenvolvimento de metodologias
comuns de ação para intervenção em situações de tráfico
de seres humanos, e de mecanismos de comunicação a
estabelecer entre todos os agentes, reveste-se da maior
importância para um combate eficaz a este flagelo.
QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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NOTA PRÉVIA

Com a tradução desta ferramenta prática desenvolvida
pelas Nações Unidas – International Framework for
Action To Implement the Trafficking in Persons Protocol –,
da responsabilidade do grupo de trabalho da Rede de
Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico (RAPVT), com
especial participação da Polícia Judiciária e do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, apresenta-se o Quadro
Internacional de Ação Para Implementação do
Protocolo Relativo ao Tráfico de Seres Humanos.
Pretende-se que seja uma “ferramenta” que auxilie os
Estados-membros das Nações Unidas na
implementação efetiva do Protocolo Relativo à
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Seres
Humanos, especialmente Mulheres e Crianças
(Protocolo das Nações Unidas Relativo ao Tráfico de
Seres Humanos), complementando a Convenção das
Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada
Transnacional (UNTOC).
A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
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Resumo
O Quadro de Ação é uma ferramenta de apoio técnico
que pretende auxiliar os Estados-membros das Nações
Unidas na implementação efetiva do Protocolo das
Nações Unidas Relativo à Prevenção, Repressão e
Punição do Tráfico de Seres Humanos, especialmente
Mulheres e Crianças (adiante designado
abreviadamente por Protocolo das Nações Unidas
Relativo ao Tráfico de Seres Humanos). O Quadro de
Ação é composto por uma parte narrativa e um
conjunto de tabelas. A narrativa descreve os principais
desafios na implementação do Protocolo das Nações
Unidas Relativo ao Tráfico de Seres Humanos e propõe
medidas gerais que podem ser tomadas para abordar
de forma mais eficaz esses desafios. O conjunto de
tabelas descreve essas medidas de forma mais
detalhada, através de cinco pilares contendo ações
práticas para apoiar a implementação do Protocolo.

I.

O que é o Quadro de Ação
O Quadro de Ação é uma ferramenta de apoio técnico
que auxilia os Estados-membros das Nações Unidas na
implementação efetiva do Protocolo Relativo à
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Seres
Humanos, especialmente Mulheres e Crianças
QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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(Protocolo das Nações Unidas Relativo ao Tráfico de
Seres Humanos), complementando a Convenção das
Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada
Transnacional (UNTOC).
O presente Quadro é baseado nos objetivos do Protocolo
das Nações Unidas Relativo ao Tráfico de Seres
Humanos1 e nas suas disposições, seguindo os três temas
internacionalmente reconhecidos de prevenção, proteção
e punição (os 3 P) e a cooperação e coordenação
nacional e internacional. Recomenda medidas
operacionais para cada uma das disposições do
Protocolo. Estas medidas recorrem a outros instrumentos
internacionais, compromissos políticos, orientações e boas
práticas para permitir a implementação de uma resposta
abrangente contra o tráfico de seres humanos.
O Quadro ajudará os Estados-membros a identificar
lacunas e a pôr em prática medidas adicionais que
possam ser necessárias, em conformidade com as normas
internacionais. As medidas propostas e os documentos
de recurso listados não são exaustivos e, portanto,
devem ser complementados por medidas adicionais e
adaptados ao contexto regional e nacional de cada
país, assim como aos sistemas jurídicos e institucionais.
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O Protocolo das Nações Unidas Relativo ao Tráfico de
Seres Humanos foi aberto para assinatura em
dezembro de 2000. Quase uma década se passou
desde então. Dessa forma, o Quadro reflete não só o
texto acordado há mais de uma década2, mas também
o conhecimento e a experiência adquiridos ao longo dos
últimos 10 anos na tentativa de dar vida a esse texto
1

2

O objetivo do Protocolo das Nações Unidas Relativo ao Tráfico de Seres Humanos é
definido no seu artigo 2.º:
(a) Prevenir e combater o tráfico de seres humanos, dando especial atenção às
mulheres e crianças;
(b) Proteger e assistir as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os seus direitos
humanos;
(c) Promover a cooperação entre os Estados Partes para atingir esses objetivos.
Esta obra foi originalmente redigida em 2009.
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para todos/as aqueles/as que respondem ao tráfico de
seres humanos e, sobretudo, para aqueles/as que são
vítimas desse tráfico.

II.

Porquê elaborar um Quadro de Ação
O Protocolo das Nações Unidas Relativo ao Tráfico de
Seres Humanos salienta a necessidade de adoção de
uma abordagem abrangente do tráfico de seres
humanos, que abarque todos os aspetos do crime e
que equilibre as preocupações no âmbito da justiça
criminal com a necessidade de garantir os direitos e a
proteção das vítimas.
O Protocolo das Nações Unidas Relativo ao Tráfico de
Seres Humanos entrou em vigor em 25 de dezembro de
2003. Desde então, embora tenha havido progresso no
número de ratificações (132 Estados Partes desde
setembro de 2009), levando a alterações nas
legislações nacionais, tem havido menos provas da sua
efetiva implementação.
Uma análise geral das medidas e práticas nacionais para
a implementação das disposições do Protocolo3 revelou
que a maioria dos Estados Partes do Protocolo adotaram,
pelo menos, um quadro legislativo e institucional mínimo
para garantir essa implementação. No entanto, tendo em
conta as diferenças na capacidade demonstrada pelos
Estados-membros para implementar plenamente as
medidas existentes ou futuras nas áreas sob discussão, a
mesma análise concluiu que deve haver mais esforços
concertados para ajudar os Estados-membros que
necessitem de desenvolver estratégias antitráfico eficazes
e multidisciplinares e construir recursos específicos e

3

A análise geral baseia-se nas respostas, recebidas dos Estados, ao questionário
relevante para a avaliação da implementação da Convenção das Nações Unidas contra
a Criminalidade Organizada Transnacional e do Protocolo das Nações Unidas Relativo ao
Tráfico de Seres Humanos, CTOC/COP/2006/6/Rev.1.
http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%202006%206%20Rev
1%20Final%20E.pdf
QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

15

PARTE UM – QUADRO DE AÇÃO: INTRODUÇÃO

sustentáveis para implementar essas estratégias
(CTOC/COP/2006/6/ Rev.1).
A mesma conclusão pode ser retirada dos resultados
da recolha de dados da UN.GIFT publicada no
Relatório Global sobre Tráfico de Seres Humanos4 do
UNODC, que demonstram que, desde novembro de
2008, 80% dos 155 países e territórios abrangidos pelo
relatório tinham legislação implementada englobando o
crime específico de tráfico de seres humanos. Contudo,
40% dos 155 países abarcados pelo Relatório Global
não registaram uma única condenação por tráfico de
seres humanos entre 2003 e 2008. Os restantes 60%
registaram menos de 10 condenações por ano entre
2003 e 20085.

III.

Principais desafios transversais na luta contra o tráfico de
seres humanos

O número crescente de Estados Partes do Protocolo das
Nações Unidas Relativo ao Tráfico de Seres Humanos,
constitui uma expressão da vontade política dos Estados-membros de combater o tráfico de seres humanos.
Porém, a ratificação em si não é suficiente para garantir a
sua efetiva implementação e o seu impacto no terreno.

16

Os relatórios relevantes da Secretaria para a Conferência
das Partes da Convenção6, uma análise aos planos de
ação regionais e nacionais existentes e respetivos
relatórios de avaliação e as publicações recentes, como
o Relatório Global sobre o tráfico de seres humanos,
levam a destacar os principais desafios transversais na
resposta ao tráfico de seres humanos.
4

5
6

UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2009,
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/ global-report-on-trafficking-in-persons.html
Ibid.
Consultar CTOC/COP/2005/3/Rev.2:
http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%202005%203%20Rev2%
20Final%20E.pdf
CTOC/COP/2006/6/Rev.1:http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20
COP%202006%20 6%20Rev1%20Final%20E.pdf
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Um desafio consistente na aplicação prática de
atividades contra o tráfico de seres humanos é a
alocação de recursos financeiros suficientes.
Os principais desafios atuais identificados nos esforços
de prevenção, proteção e punição residem nas três
áreas que se seguem: (a) conhecimento e investigação,
(b) capacitação e desenvolvimento e (c) monitorização
e avaliação.
Além dos desafios atuais acima referidos, a insuficiente
alocação de recursos constitui um desafio consistente
na implementação prática de atividades contra o tráfico
de seres humanos.

A.

Conhecimento e investigação
O conhecimento e a investigação sobre o contexto
específico do tráfico de seres humanos, a nível
nacional, regional e internacional, é um pré-requisito
para a elaboração, implementação e avaliação de
estratégias contra o tráfico de seres humanos e para o
desenvolvimento de políticas baseadas em provas.
O conhecimento e a investigação são também
fundamentais para ultrapassar a atual compreensão
parcial deste crime e das violações dos direitos
humanos que acarreta.
Embora a maioria dos países tenha reconhecido o
crime específico de tráfico de seres humanos, há ainda
uma diversidade nas interpretações e abordagens do
Protocolo e na definição de tráfico de seres humanos
usada pelos Estados-membros. Alguns só reconhecem
certas formas de exploração ou certas categorias de
vítimas ou criminosos/as, limitando assim o alcance e a
eficácia da resposta e dificultando a cooperação
internacional entre os países.
Com o objetivo de fortalecer os esforços nacionais,
regionais e globais da luta contra o tráfico de seres
QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

17

PARTE UM – QUADRO DE AÇÃO: INTRODUÇÃO

humanos, é necessária uma melhor compreensão do
alcance e da natureza deste crime, incluindo a
dimensão da exploração laboral, muitas vezes
indevidamente abordada.
Muitos países ainda não recolhem sequer informação
básica e muitos não recolhem os dados de forma a
facilitar a análise da situação nacional, muito menos
cumprem as normas de comparabilidade internacional7.
Os dados disponíveis raramente estão desagregados
por idade, sexo, nacionalidade, origem étnica,
capacidade ou forma de exploração.
Além disso, há a necessidade de investigação adicional
específica e qualitativa para fornecer informações sobre
as dimensões multifacetadas do crime. A investigação
deve incluir o conhecimento sobre as circunstâncias
legais, sociais, culturais e económicas que tornam as
crianças e os adultos vulneráveis ao tráfico; o
conhecimento sobre os fatores de procura que fomentam
quaisquer formas de tráfico de seres humanos; o
conhecimento das rotas, alterações de padrões,
tendências e modus operandi dos/das traficantes; e o
conhecimento sobre as respostas sociais, culturais e
legais que permitem uma proteção, reabilitação e
integração ou reintegração eficaz das vítimas.

B.

18

Capacitação e desenvolvimento

Os Estados-membros são confrontados com diversos
desafios na prevenção e no combate ao tráfico de
seres humanos, não só porque a extensão e a natureza
do problema varia, mas também devido às diferentes
capacidades dos países e das regiões.
Por esta razão, é necessário o reforço da capacidade a
nível nacional para que os Estados-membros tenham a
7

UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2009,
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/ global-report-on-trafficking-in-persons.html

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

PARTE UM – QUADRO DE AÇÃO: INTRODUÇÃO

capacidade institucional e técnica para desenvolver,
implementar e avaliar as suas próprias estratégias e
políticas contra o tráfico de seres humanos.
Tendo em conta a natureza complexa e mutável do
crime, é também essencial que os países sejam
capazes de reforçar, adaptar e manter a faculdade
necessária ao longo do tempo.
Uma revisão dos relatórios do Grupo de Trabalho Aberto
Provisório de Peritos Governamentais sobre Apoio
Técnico (CTOC/COP/2008/7) da primeira e segunda
fases de questionários sobre a implementação da
UNTOC e do Protocolo das Nações Unidas Relativo ao
Tráfico de Seres Humanos, e do documento de
referência elaborado pela Secretaria contendo propostas
para atividades de assistência técnica
(CTOC/COP/WG.2/2007/2), bem como do Relatório
Global Sobre o Tráfico de Seres Humanos do UNODC
(2009), põe em destaque a necessidade de capacitação
dos Estados-membros em todas as áreas da resposta ao
tráfico de seres humanos, nomeadamente prevenção,
proteção, punição, cooperação e coordenação.
Por exemplo, os Estados-membros devem reforçar a
sua capacidade de análise e desenvolvimento de
políticas nacionais e de estratégias para a
implementação do Protocolo das Nações Unidas
Relativo ao Tráfico de Seres Humanos, apoiadas por
mecanismos de coordenação nacional interagências,
em concertação com a sociedade civil. Da mesma
forma, os Estados-membros devem ser capazes de
desenvolver e realizar programas de sensibilização e
informação para legisladores/as, profissionais da justiça
criminal, serviços de estrangeiros e fronteiras,
inspetores/as do trabalho, associações de
trabalhadores, associações patronais, profissionais de
saúde e assistentes sociais, entre outros, para prevenir
e combater eficazmente o tráfico de seres humanos.

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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C.

Monitorização e avaliação

A recolha e análise sistemática de dados sobre tráfico
de seres humanos é um passo importante para
aumentar o conhecimento de base e para monitorizar as
tendências e os padrões a nível nacional, regional e
internacional. Além disso, a recolha e a análise de
dados são também importantes porque ajudam a definir
o ponto de partida relativamente ao qual os Estados-membros podem avaliar o progresso da implementação
de políticas, estratégias e programas nacionais.
A Convenção das Nações Unidas contra a
Criminalidade Organizada Transnacional estatuiu a
Conferência das Partes como veículo para que os
Estados Partes reportassem a respetiva implementação
da Convenção8. Na primeira sessão, a Conferência das
Partes estabeleceu, entre outros, um programa de
trabalho para a revisão periódica da implementação do
Protocolo Relativo ao Tráfico de Seres Humanos9, em
conformidade com o artigo 32.º da Convenção.

20

As Diretrizes e os Princípios Recomendados pelo Gabinete
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos (UNHCHR) aconselham que os Estados-membros definam mecanismos para monitorização do
impacto nos direitos humanos de leis, políticas, programas
e intervenções antitráfico. Deve considerar-se a atribuição
deste papel a instituições humanitárias nacionais
independentes em cujo seio existam essas
funcionalidades. As organizações não governamentais que
trabalham com pessoas traficadas devem ser incentivadas
a participar na monitorização e avaliação do impacto das
medidas antitráfico nos direitos humanos 10.
8

9

10

De acordo com o relatório de execução de 2006 da Conferência das Partes.
http://www.unodc.org/pdf/ctoccop_2006/V0659538e.pdf
Consultar CTOC/COP/2004/6 e Corr.1, Capítulo. I.
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/session1/V0587363e.pdf
ECOSOC, Princípios e Diretrizes Recomendados sobre Direitos Humanos e Tráfico de
Seres Humanos, Diretriz 6: Proteção e apoio para pessoas traficadas, E/2002/68/Ad.1,
2002, Diretriz 1, alínea 7.
http://www.un.org/ga/president/62/ThematicDebates/humantrafficking/N0240168.pdf
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Tendo em conta a natureza multidisciplinar do tráfico de
seres humanos e o número de instituições
governamentais e não governamentais que trabalham
nesse âmbito, os Estados-membros devem assegurar um
sistema nacional comum para a recolha e partilha de
informação, de modo a que as diferentes agências usem
uma linguagem padrão e métodos e procedimentos
comuns que permitam a comparabilidade dentro de cada
país e entre os diversos países.
É igualmente importante que os Estados-membros
utilizem os resultados da monitorização regular e das
avaliações de impacto para ajudar a identificar lacunas
na resposta nacional e a adaptar, tomar medidas
corretivas em curso ou medidas adicionais e/ou proceder
às alterações necessárias nas políticas ou estratégias de
prevenção e combate ao tráfico de seres humanos.

IV.
A.

Abordagem dos desafios
Princípios orientadores
Para abordar estes desafios, há alguns princípios de
interação aplicáveis a todos os aspetos de uma
resposta abrangente contra o tráfico de seres humanos.
• Abordagem baseada nos direitos humanos – Os
direitos humanos das pessoas traficadas devem
estar no centro de todos os esforços para prevenir e
combater o tráfico e para proteger, ajudar e
providenciar reparação às vítimas. As medidas
antitráfico não deverão afetar negativamente os
direitos humanos e a dignidade das pessoas, em
particular os direitos daquelas que foram traficadas
e de migrantes, crianças desacompanhadas ou
separadas, pessoas deslocadas internamente,
refugiados/as e requerentes de asilo11.
• Princípio da não discriminação – As medidas
estabelecidas no Protocolo das Nações Unidas
Relativo ao Tráfico de Seres Humanos serão

11

Ibid,The primacy of human rights, p. 3.
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•
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12

13

interpretadas e aplicadas de uma forma que não
seja discriminatória para as pessoas que tenham
sido vítimas de tráfico de seres humanos.
A interpretação e a aplicação de tais medidas serão
coerentes com princípios internacionalmente
reconhecidos de não discriminação12.
Abordagem sensível ao género – Deve ser
reconhecido o tráfico de homens e mulheres,
devendo abordar-se as semelhanças e diferenças
na experiência de tráfico de mulheres e de homens
no que se refere às vulnerabilidades e violações.
Os impactos distintos das políticas sobre os homens
e as mulheres também devem ser tidos em
consideração13. Uma abordagem sensível ao género
capacita vítimas potenciais e reais para acederem a
informações e recursos e a reivindicarem os seus
direitos humanos. Inclui a garantia de que as
estratégias antitráfico abordam a violência e a
discriminação de género e promovem a igualdade
entre os sexos e a concretização dos direitos
humanos tanto para homens como para mulheres.
Abordagem baseada nos direitos da criança e
participação da criança – Todas as ações tomadas
em relação a crianças vítimas e a crianças em risco
devem ser guiadas pelas normas de direitos
humanos aplicáveis e, em particular, pelos princípios
da proteção e do respeito pelos direitos da criança,
tal como estabelecido na Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança (CDC) e no seu
Protocolo Facultativo relativo à venda de crianças,
prostituição infantil e pornografia infantil.
Independentemente do seu estatuto jurídico, as
crianças vítimas têm direito a medidas de proteção
especial enquanto vítimas e enquanto crianças, de
acordo com as suas necessidades e os seus direitos
Artigo 14.º do Protocolo das Nações Unidas relativo ao tráfico de seres humanos.
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/
convention_%20traff_eng.pdf
UNIFEM, Trafficking in Persons: a Gender and Rights Perspective, 2002.
http://www.unifem.org/attachments/products/traffkit_eng.pdf
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•

•

•

14

15
16
17

especiais. Em todas as ações relativas a crianças em
risco e a crianças vítimas, o superior interesse da
criança será o valor primordial14.
O Protocolo das Nações Unidas Relativo ao Tráfico de
Seres Humanos e outros instrumentos
internacionais15 – Este Protocolo complementa a
Convenção das Nações Unidas contra a
Criminalidade Organizada Transnacional e deve ser
interpretado em conjunto com essa Convenção.
Nada no Protocolo prejudicará os direitos,
obrigações e responsabilidades dos Estados e
indivíduos ao abrigo do direito internacional,
incluindo o direito internacional humanitário e o
direito internacional dos direitos humanos, as normas
internacionais do trabalho e, em particular, quando
aplicável, a Convenção de 1951 e o Protocolo de
1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados e ao
princípio de não repulsão aí constante16.
Abordagem internacional abrangente – Uma ação
eficaz de prevenção e combate ao tráfico de seres
humanos, especialmente mulheres e crianças,
necessita de uma abordagem internacional
abrangente nos países de origem, trânsito e destino,
que inclua medidas para prevenir esse tráfico, para
punir os/as traficantes e para proteger as suas
vítimas, incluindo proteger os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos17.
Abordagem interdisciplinar, coordenada e integrada
– Sendo um problema multidisciplinar, o tráfico de
seres humanos exige que as políticas relativas a
diversas questões sejam coordenadas e compatíveis
com o objetivo de prevenção e combate ao tráfico de
seres humanos. Os Estados-membros devem
assegurar a coordenação entre as várias agências
governamentais envolvidas em atividades antitráfico,

UNICEF, Orientações sobre a Proteção das Crianças Vítimas de Tráfico, 2006.
http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf
Consultar listagem das convenções internacionais relevantes em anexo.
Artigo 14.º do Protocolo das Nações Unidas Relativo ao Tráfico de Seres Humanos.
Preâmbulo do Protocolo das Nações Unidas Relativo ao Tráfico de Seres Humanos.
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entre as agências e as ONG, entre as agências de um
Estado-membro e as dos outros Estados-membros18.
Abordagem baseada em provas – As políticas e
medidas de prevenção e combate ao tráfico de
seres humanos devem ser desenvolvidas e
implementadas com base na recolha de dados, na
investigação, na monitorização e na avaliação
regulares da resposta antitráfico.
Sustentabilidade – Uma resposta antitráfico sustentável
é aquela que resiste ao longo do tempo e é capaz de
se adaptar criativamente a condições em constante
mutação. A sustentabilidade refere-se à coerência das
práticas, tanto no tempo como em eficiência.

•

•

B.

O Quadro de Ação

O Quadro de Ação centra-se em cinco pilares de
intervenção fundamentais necessários para garantir
uma resposta antitráfico eficaz e abrangente: punição,
proteção, prevenção, cooperação e coordenação
nacional, e cooperação e coordenação internacional.
1.

24

Punição

O tráfico de seres humanos permanece de uma maneira
geral quase sem acusações e processos penais. Embora
numerosos países tenham um tipo de delito específico
para criminalização do tráfico de seres humanos, em
todas ou na maior parte das suas formas, muitos países
não têm ainda um quadro legal que cubra de forma
abrangente todas as disposições do Protocolo. As taxas
de condenação pelo crime específico de tráfico de seres
humanos permanecem baixas. Para melhorar os esforços
de punição, é necessário adotar as seguintes medidas:
(a)

18

Desenvolver ou reforçar o enquadramento jurídico
nacional tornando-o abrangente e em

Measuring Responses to Trafficking in Human Beings in the European Union: an
Assessment Manual, Direção-Geral da Justiça, da Liberdade e da Segurança da CE, 2007.
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/crime/trafficking/doc/assessment_18_10_07_en.pdf
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conformidade com o Protocolo das Nações
Unidas Relativo ao Tráfico de Seres Humanos e
assegurar a sua implementação em consonância
com o Protocolo e outras normas internacionais,
priorizando os direitos das vítimas:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

(b)

19

Garantir que o tráfico de seres humanos é
considerado um crime, conforme definido no
Protocolo das Nações Unidas Relativo ao
Tráfico de Seres Humanos, e priorizar a
punição do tráfico de seres humanos em vez
de os crimes associados.
Garantir a criminalização dos crimes
associados ao tráfico de seres humanos, tais
como corrupção, branqueamento de
capitais, obstrução à justiça e participação
num grupo criminoso organizado.
Garantir que as penas e sanções são
adequadas e proporcionais à gravidade do
crime e que as receitas do tráfico de seres
humanos são confiscadas.
Garantir os direitos das vítimas, incluindo o
direito das vítimas e testemunhas à proteção
antes, durante e após o processo penal,
assim como a colaboração efetiva entre as
forças de segurança, a segurança social e a
sociedade civil.
Desenvolver técnicas de investigação
proativas baseadas em informações sem
dependerem do depoimento das vítimas19, e
estabelecer e garantir a implementação dos
procedimentos judiciais para evitar a
revitimização das pessoas traficadas, em
especial crianças, durante o processo judicial.

Garantir a aplicação da legislação nacional contra
o tráfico de seres humanos, incluindo através da
emissão de regulamentos, circulares e/ou diretrizes

Direção-Geral da Justiça, da Liberdade e da Segurança da Comissão Europeia, Report
of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, 2004, p. 41.
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/trafficking/doc/part_l_en.pdf
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administrativas e reforçando a capacidade dos/das
profissionais da justiça criminal.
(c)

2.

Garantir a criação de instituições relevantes, tais
como unidades policiais especializadas e
estruturas judiciais.
Proteção

Muitas vítimas de tráfico não são identificadas e,
portanto, permanecem desprotegidas. A identificação
das pessoas traficadas é um pré-requisito para o
acesso à assistência e proteção. Muitos países ainda
precisam de estabelecer ou melhorar os processos de
sinalização de vítimas e os respetivos mecanismos de
referência. Para melhorar a proteção das vítimas, são
necessárias as seguintes medidas:
(a)

(b)

(c)

(d)

26
(e)

Adotar ou alterar as medidas legislativas
necessárias para prestar proteção e assistência
abrangentes às vítimas de tráfico, com vista ao
seu empoderamento e a protegê-las de uma
possível revitimização.
Desenvolver ou reforçar o processo de
identificação, nomeadamente por meio de normas
e procedimentos de identificação e outras
técnicas de identificação eficazes.
Garantir a aplicação das medidas legislativas,
nomeadamente através da emissão de
regulamentos, circulares e/ou diretrizes
administrativas.
Estabelecer ou reforçar os mecanismos de
referência nacionais para proteção e assistência à
vítima, incluindo a referência para o sistema de
asilo, se necessário.
Garantir a aplicação das normas internacionais e
de uma abordagem baseada nos direitos
humanos para a proteção e assistência à vítima,
independentemente da sua cooperação com as
forças de segurança, tendo em conta as
necessidades especiais das crianças. Essa
abordagem inclui o acesso a uma gama de
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(f)

3.

serviços de assistência, a concessão do período
de reflexão, o acesso a uma indemnização, a
possibilidade de residência temporária ou
permanente e a exoneração de responsabilidade
das vítimas pelo seu envolvimento em atividades
ilegais como resultado de terem sido traficadas.
Adotar as medidas necessárias para garantir que
o regresso de uma pessoa traficada é realizado
voluntariamente e que qualquer decisão de
regresso é precedida de uma avaliação de risco e
da devida ponderação sobre a sua segurança.

Prevenção
A prevenção é um dos aspetos mais importantes de
uma resposta eficaz contra o tráfico de seres humanos.
No entanto, nem todas as estratégias de prevenção
estão integradas em políticas mais amplas relativas ao
tráfico de seres humanos e muitas carecem de
investigação e planeamento baseados em provas,
assim como de avaliações de impacto. Para melhorar
os programas e estratégias de prevenção, são
necessárias as seguintes medidas:
(a)

(b)

(c)

Alterar ou adotar as medidas legislativas
necessárias e estabelecer políticas e programas
abrangentes de prevenção do tráfico de seres
humanos e de proteção das vítimas de uma possível
revitimização, incluindo medidas destinadas a
promover e apoiar a migração legal para um
trabalho digno, para jovens em idade ativa.
Garantir sistemas nacionais eficazes de proteção
à criança e a participação ativa das crianças no
desenvolvimento de medidas preventivas.
Garantir a coerência entre as políticas públicas
relativas ao tráfico de seres humanos (migração,
prevenção da criminalidade, educação, emprego,
saúde, segurança, não discriminação,
desenvolvimento económico, proteção dos direitos
humanos, proteção da criança, igualdade de
género, entre outras).
QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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(d)

(e)

4.

Desenvolver ou reforçar medidas para reduzir a
vulnerabilidade ao tráfico, abordando as suas
causas de raiz, incluindo a causa da procura que
promove todas as formas de tráfico de seres
humanos e a indiferença social à exploração.
Realizar avaliações das necessidades e
avaliações de impacto de programas e estratégias
de prevenção.
Cooperação e coordenação nacional

O tráfico de seres humanos é um crime complexo e
multifacetado. A luta contra o tráfico requer o
envolvimento de todos os sectores da sociedade e de
um amplo conjunto de instituições nacionais. Isto pode
levar à duplicação de esforços, a uma utilização
ineficiente dos recursos, e a intervenções incoerentes
ou contraditórias, podendo resultar numa resposta
menos eficaz. Os Estados-membros devem ter
mecanismos de cooperação e coordenação entre as
suas respetivas agências que permitam a troca de
informações, o planeamento estratégico, a divisão de
responsabilidades e a sustentabilidade dos resultados.
Para melhorar a cooperação e a coordenação nacional,
é necessário tomar as seguintes medidas:
(a)

(b)

28

Garantir o desenvolvimento e a implementação de
políticas relativas ao tráfico de seres humanos que
sejam abrangentes e baseadas em provas, e garantir
a coerência com outras políticas relacionadas.
Estabelecer um sistema ou mecanismo de
cooperação e coordenação multidisciplinar entre
as entidades relevantes, tais como instituições
governamentais (incluindo organismos das forças
de segurança, autoridades judiciais, inspeções do
trabalho, autoridades nas áreas de imigração e
asilo), organizações não governamentais,
prestadores de serviços à vítima, instituições de
saúde, instituições de proteção da criança,
sindicatos, associações de trabalhadores,
associações patronais e o sector privado.
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(c)

5.

Garantir a monitorização e avaliação das estratégias
e/ou planos de ação nacionais para avaliar o seu
progresso e impacto, de forma a permitir tomar
medidas corretivas ou medidas adicionais e/ou
proceder a alterações nas políticas nacionais.

Cooperação e coordenação internacional
O tráfico de seres humanos é um crime frequentemente
cometido através das fronteiras e, portanto, exige que
os Estados-membros cooperem e se articulem entre si
e com organizações internacionais e regionais. Muitas
vezes, os Estados-membros não têm a capacidade de
prevenir, investigar, julgar e punir crimes transnacionais
porque a cooperação internacional é inexistente ou
insuficiente. Além disso, devem estar implementados
mecanismos ou estruturas internacionais que permitam
melhorar a coordenação dos esforços entre as
organizações internacionais e regionais. Para melhorar
a cooperação e coordenação internacional, são
necessárias as seguintes medidas:
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Criar uma base jurídica para a cooperação
internacional, incluindo a promoção de acordos de
cooperação.
Desenvolver ou reforçar a capacidade nacional de
extradição, assistência jurídica mútua, transferência
de pessoas condenadas, investigações conjuntas e
cooperação internacional para fins de apreensão.
Desenvolver ou reforçar as capacidades nacionais
de identificação, retorno, avaliação de risco e
reintegração das vítimas de tráfico, dando especial
atenção ao interesse superior da criança, e
estabelecer a cooperação entre os países de
destino, trânsito e origem.
Promover a cooperação formal e informal,
estabelecendo, por exemplo, procedimentos de
comunicação e de partilha de informação e dados.
Garantir a coerência entre as recomendações
políticas e o apoio técnico prestado por
organizações internacionais e regionais.
QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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(f)

(g)

V.

Garantir a divisão do trabalho com base nos
mandatos e competências essenciais das
organizações para evitar a duplicação
desnecessária de esforços, e racionalizar as
atividades para torná-las economicamente viáveis.
Promover a cooperação e a programação
conjunta entre organizações regionais e
internacionais para o desenvolvimento e a
implementação de estratégias e programas comuns.

Como ler o Quadro de Ação

O Quadro de Ação orienta os Estados-membros na
implementação do Protocolo das Nações Unidas
Relativo ao Tráfico de Seres Humanos em cada um dos
cinco pilares necessários para garantir uma resposta
antitráfico eficaz e abrangente: (a) punição, (b)
proteção, (c) prevenção, (d) cooperação e
coordenação nacional, (e) cooperação e coordenação
internacional.
Para cada um dos cinco pilares, o Quadro é
subdividido em requisitos do Protocolo, objetivos
específicos, indicadores estruturais, medidas de
implementação, indicadores operacionais e recursos:
•

Os requisitos do Protocolo elencam as disposições
constantes do Protocolo.

•

Os objetivos específicos descrevem a intenção das
disposições.

•

Os indicadores estruturais são as normas mínimas
exigidas, principalmente indicadores jurídicos e
institucionais, para a execução das disposições.

•

As medidas de implementação especificam ações
práticas recomendadas para atingir uma efetiva
implementação do Protocolo.

•

Os indicadores operacionais referem-se às medidas
de implementação; medem a implementação e

30
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ajudam a monitorizar as alterações ao longo do
tempo20.
•

Os recursos referem-se a documentos relevantes,
orientações existentes, ferramentas e boas práticas
que podem ajudar os Estados-membros na
implementação dos objetivos específicos delineados
no Quadro de Ação.
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20

A informação correspondente deve não só ser recolhida, como também ser desagregada,
por exemplo, por dados pessoais, idade, sexo, nacionalidade, enquadramento social e
económico; por atos de tráfico, diferentes meios utilizados, formas de exploração e
duração da exploração; por prestação de serviços, se os serviços são fornecidos por
intervenientes estatais ou não estatais. Esta lista não é exaustiva.
QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

Figura 1
GUIA PARA UTILIZAÇÃO DAS TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES
ESTRUTURAIS

Descrevem a
intenção das
disposições

Normas exigidas
para a ação contra
o tráfico

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

INDICADORES
OPERACIONAIS

Medem a
Ações recomendadas
implementação e
para atingir uma
ajudam a monitorizar
efetiva
as alterações ao
implementação
longo do tempo

RECURSOS
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Ratiﬁcação ou adesão à
TOCC e ao TIPP.

Está implementado um
enquadramento jurídico
nacional abrangente
relativo ao tráﬁco de seres
humanos.

Está implementado um
enquadramento
institucional relevante
dedicado ao tráﬁco de
seres humanos.

Garantir uma resposta
adequada do sistema de
justiça criminal e
enquadramento jurídico.

Facilitar a cooperação
internacional.
Implementar unidades
policiais e estruturas
judiciais especializadas.

Adotar legislação e
regulamentação
adequada.

Analisar e avaliar a
legislação e as
necessidades existentes
relativamente à TOCC e ao
TIPP.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO

Garantir normas comuns
em todos os
Estados-membros.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

visão geral

Definição e criminalização
do tráfico de seres
humanos e de crimes
associados.

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

34
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

UNODC, Assessment Toolkit
on the Criminal Justice
Response to Human
Trafﬁcking
(a publicar)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafﬁcking in Persons, 2008
(cap. 1, 2, 3 e 4)

RECURSOS

Dotação orçamental
atribuída.

CoE, The Council of Europe
Convention on Action
against Trafﬁcking in Human
Beings. Handbook for
Parliamentarians, 2007

OIT, Combating Trafﬁcking in
Children for Labour
Exploitation: A resource kit
Número de proﬁssionais da for policy-makers and
practitioners, 2008 (livro 1 e
justiça criminal
2, em particular tool 17)
especializados/as.

Número de investigações e
condenações realizadas
OIT, Human Trafﬁcking and
em consonância com as
Forced Labour Exploitation,
normas internacionais.
Guidelines for legislation and
law enforcement, Guidelines
for legislation and law
enforcement, Special action
programme to combat forced
labour, 2005
Número de unidades
especializadas
DAW/DESA, Handbook for
implementadas.
Legislation on Violence
against Women, 2009

Prova da implementação,
pelos/as proﬁssionais, de
legislação abrangente em
consonância com as
normas internacionais.

INDICADORES
OPERACIONAIS
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Implementar as bases para
a deteção, investigação e
acusação de infratores/as
e também para punir
adequadamente os/as
traficantes.

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Criminalizar o tráfico de
seres humanos, a tentativa
de cometer o crime, a
participação como
cúmplice, a organização ou
a instrução de outras
pessoas para a prática do
crime
(artigo 5.º do Protocolo).

Existência de uma infração
penal abrangente, em
conformidade com a
definição do artigo 3.º do
Protocolo, cobrindo todas
as formas de tráfico de
seres humanos, assim
como a organização,
instrução e participação
como cúmplice em
qualquer forma de tráfico.
O crime não exige o
envolvimento de um grupo
criminoso organizado ou
transnacionalidade (artigo
34.º, alínea 2 da
Convenção). Contudo,
esse envolvimento poderá
constituir uma
circunstância agravante.
Todas as formas de
exploração devem ser
adequadamente
abordadas tendo em conta
as normas internacionais
pertinentes relativas aos
direitos humanos, incluindo
os princípios e direitos
fundamentais no trabalho,
tais como a abolição do
trabalho forçado e do
trabalho infantil.

Número de investigações
de tráfico de seres
humanos realizadas em
consonância com as
normas internacionais.

Garantir que a legislação
define precisamente os
elementos constitutivos do
crime a fim de distinguir o
tráfico de seres humanos
de outras infrações, para
permitir a identificação de
vítimas de tráfico.

Número de condenações
por tráfico de seres
humanos, em consonância
com as normas
internacionais.

Número de acusações por
tráfico de seres humanos,
em consonância com as
normas internacionais.

Existência de
regulamentos, circulares,
diretrizes, jurisprudência,
acórdãos, normas ou
instruções para explicar ou
clarificar o crime, em
consonância com o
sistema jurídico.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Garantir que o crime reflete
a definição de tráfico de
seres humanos (artigo 3.º
do Protocolo).

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

OSCE, Human Trafficking for
Labour Exploitation / Forced

OIT, Forced Labour and
Human Trafficking:
A handbook for labour
inspectors, 2008

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009
(secção 3.8)

UNICEF/UIP, Handbook for
Parliamentarians: Combating
Child Trafficking, 2005

UNODC/UIP/UN.GIFT,
Handbook for
Parliamentarians, 2009

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tools 2.14, 5.20, 6.14 e 9.18)

UNODC, Model Law against
Trafficking in Persons, 2009

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 3)

UNODC, Legislative Guide
for the Implementation of the
TOCC and its Protocols, 2005

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Adotar medidas legislativas
e outras, conforme seja
necessário, para instituir
como infração penal a
conduta estabelecida no
artigo 3.º do Protocolo,
quando cometida
intencionalmente.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

36

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Garantir a realização de
seminários para
parlamentares e
legisladores sobre o
combate ao tráfico de
seres humanos.

Garantir a implementação
da legislação por meio da
transmissão (ou emissão)
de regulamentos,
circulares, diretrizes ou
instruções para apresentar
e explicar em detalhe o
novo crime; e/ou tendo em
consideração os acórdãos
e a jurisprudência, em
consonância com o
sistema jurídico.

Garantir que a legislação
também é aplicável
quando o propósito de
exploração ainda não se
concretizou.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
Formação multidisciplinar
implementada para forças
de segurança,
magistrados/as do
Ministério Público e
magistrados/as judiciais,
inspetores/as do trabalho,
assistentes sociais e
outros/as agentes
relevantes.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Manuais de formação,
incluindo os publicados
por ICMPD, OIM, UNICEF,
OIT, UNODC

and Bonded Labour:
Identification-PreventionProsecution; Human
Trafficking for Labour
Exploitation / Forced and
Bonded Labour: Prosecution
of Offenders, Justice for
Victims. Occasional paper,
2008

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Garantir uma formação
abrangente para forças de
segurança, autoridades na
área da imigração,
magistrados/as judiciais,
magistrados/as do
Ministério Público,
inspetores/as do trabalho,
assistentes sociais e
outros/as agentes
relevantes no combate ao
tráfico de seres humanos.
A formação deve centrar-se nos métodos utilizados
para a prevenção desse
tráfico, o julgamento
dos/das traficantes e a
proteção dos direitos das
vítimas, incluindo proteção
e assistência à vítima.
A formação deve também ter
em conta a necessidade
de considerar os direitos
humanos, a proteção
dos/as refugiados/as e as
questões relacionadas com
a criança e o género, e
deve incentivar a
cooperação com
organizações não
governamentais, outras
organizações relevantes e
outros elementos da
sociedade civil (artigo 10.º,
n.º 2 do Protocolo).

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
INDICADORES
OPERACIONAIS
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

Meios: a ameaça ou o uso
da força ou de outras
formas de coação, rapto,
fraude, ardil, abuso de
poder ou de uma posição
de vulnerabilidade, ou
entrega ou aceitação de
pagamentos ou benefícios
para obter o consentimento
de uma pessoa que tenha
o controlo sobre outra
pessoa.

Ação: recrutamento,
transporte, transferência,
alojamento ou receção de
pessoas.

Definição de tráfico de
seres humanos
(artigo 3.º do Protocolo).

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Assegurar uma resposta
eficiente da justiça criminal
contra o tráfico de seres
humanos.

Garantir um entendimento e
uma abordagem comum ao
tráfico de seres humanos e
aos seus elementos
constitutivos, formando a
base das infrações penais
nacionais e um suporte
eficiente para a
cooperação internacional
em matéria penal.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

38
Prova de uma legislação
clara e coerente, em
consonância com a
definição de tráfico
(artigo 3.º do Protocolo).

Inexistência de acusação
ou condenação de vítimas
por violação das
disposições relativas à
imigração estabelecidas na
legislação nacional.

Garantir que a legislação
impede que as pessoas
traficadas sejam acusadas,
detidas ou punidas pelo
seu envolvimento em
atividades ilegais, na
medida em que tenham
sido obrigadas a fazê-lo.

UNODC, Model Law against
Trafficking in Persons, 2009

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 1 e 3)

UNODC, Legislative Guide
for the Implementation of the
TOCC and its Protocols,
2005

RECURSOS

Inexistência de acusação
UNODC, Toolkit to Combat
ou condenação de vítimas Trafficking in Persons, 2008
pela prática das atividades (tool 6.1)
ilícitas ou criminosas para
as quais foram traficadas.

Legislação ou crime de
tráfico de seres humanos
aplicável
independentemente do
envolvimento de um grupo
criminoso organizado.

Legislação ou crime de
tráfico de seres humanos
aplicável ao tráfico interno
e transnacional.

Legislação ou crime
aplicável a mulheres,
homens e crianças.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Garantir que a legislação
esclarece que o uso de
meios impróprios torna
irrelevante o consentimento
de uma vítima.

Garantir que o crime de
tráfico de seres humanos
reflete os três elementos
constitutivos de ação,
meios e fim de exploração.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

Consentimento da vítima
(artigo 3.º alínea b do
Protocolo).

Fim: exploração, incluindo a
exploração da prostituição
de terceiros ou outras
formas de exploração
sexual, trabalho ou serviços
forçados, escravidão ou
práticas análogas à
escravidão, servidão ou
remoção de órgãos.

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Garantir que o
consentimento da vítima é
irrelevante quando os
meios foram utilizados.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Existência de uma
disposição na legislação
ou na definição de crime
especificando que o
consentimento da vítima é
irrelevante quando os
meios foram utilizados.

Legislação implementada
relativa ao tráfico de seres
humanos, abrangendo, no
mínimo, as formas de
exploração mencionadas
no Protocolo.

A legislação permite a
criminalização da
exploração sexual e laboral
e de qualquer outra forma
de exploração, incluindo o
recrutamento de criançassoldados, as atividades
ilícitas, a adoção ilegal e o
turismo para fins sexuais,
entre outros.

Garantir que as formas de
exploração estão
claramente definidas na
legislação nacional e/ou
jurisprudência.

Número de traficantes
condenados/as, em
consonância com as
normas internacionais,
apesar da utilização do
consentimento da vítima
como defesa.

A legislação criminaliza
minimamente as formas de
exploração mencionadas
no Protocolo.

Garantir que a legislação
criminaliza minimamente as
formas de exploração
mencionadas no Protocolo,
embora possam ser
adicionadas outras formas
de exploração.

Garantir que a legislação e
a prática em tribunal
refletem que, quando for
comprovado o uso de um
ou mais dos meios, o
consentimento da vítima é
irrelevante.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tool 1.3)

OIT, Combating Trafficking in
Children for Labour
Exploitation: A resource kit
for policy-makers and
practitioners, 2008 (livro 1 e
2, em particular tool 2.17)

OIT, Human Trafficking and
Forced Labour Exploitation,
Guidelines for legislation and
law enforcement, Special
action programme to combat
forced labour, 2005

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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Criminalização do tráfico
de crianças
(artigo 3.º, alínea c do
Protocolo).

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Garantir que as crianças
são consideradas vítimas
de tráfico de seres
humanos sem que seja
necessário provar os meios
referidos na definição.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

40
Existência de legislação
que criminalize o tráfico de
crianças, especificando
que não é necessário
estabelecer os meios,
conforme estabelecido na
definição.

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Em conformidade com o
princípio da
vulnerabilidade das
crianças, garantir que o
crime de tráfico de seres
humanos é estabelecido
sem a necessidade de
provar o uso dos meios,
conforme estabelecido na
definição.

Garantir o reconhecimento
legal do estatuto
internacionalmente
reconhecido da
vulnerabilidade das
pessoas com menos de 18
anos de idade (preâmbulo
da Convenção sobre os
Direitos da Criança).

Garantir que a legislação
prevê o agravamento do
crime inicial de tráfico de
seres humanos quando há
crianças envolvidas como
vítimas; as alternativas
podem incluir a criação de
um crime separado relativo
ao tráfico de crianças ou a
garantia de que a
legislação prevê que
devem ser tidas em conta
circunstâncias agravantes.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Guidelines (N.7) on Justice
in Matters Involving Child
Victims and Witnesses of
Crime. ECOSOC Resolution,
2005/20-22, July 2005

OIT, Combating Trafficking in
Children for Labour
Exploitation: A resource kit
for policy-makers and
practitioners, 2008

RECURSOS

OIT, Combating Trafficking in
Children for Labour
Exploitation: A resource kit for
Prova de um princípio geral
policy-makers and
reconhecendo a
practitioners, 2008 (livro 1 e 4)
vulnerabilidade das
crianças.
OIM. Ministério Federal do
Interior da Áustria, Resource
Book for Law Enforcement
Officers on Good Practices
in Combating Child
Trafficking, 2006

Número de sanções
agravadas, em
consonância com as
normas internacionais.

Número de condenações
por tráfico de crianças, em
consonância com as
normas internacionais.

INDICADORES
OPERACIONAIS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

Responsabilidade das
pessoas coletivas (artigo
10.º da Convenção).

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Garantir que as pessoas
jurídicas consideradas
responsáveis estão sujeitas
a sanções penais ou não
penais eficazes,
proporcionadas e
dissuasivas, incluindo
sanções monetárias (artigo
10.º, n.º 4 da Convenção).

Garantir que os/as
infratores/as não se
esconderão atrás de uma
entidade jurídica para
perpetrar o crime de tráfico
de seres humanos.

Garantir a promulgação de
uma disposição específica
sobre a responsabilidade
das pessoas coletivas,
quando não é já um
princípio geral do sistema
judicial nacional.

Garantir que a legislação
reflete que a
responsabilidade das
pessoas coletivas pode ser
criminal, civil ou
administrativa, sem prejuízo
da responsabilidade penal
das pessoas singulares
que tenham cometido o
crime de tráfico de seres
humanos (artigo 10.º, n.os 2
e 3 da Convenção).

Responsabilidade das
pessoas coletivas
estabelecida em
conformidade com os
princípios jurídicos do
Estado.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Garantir a
responsabilidade de todas
as categorias de
infratores/as.

Harmonizar os crimes de
tráfico de seres humanos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
Princípio geral
implementado relativo à
responsabilidade das
pessoas coletivas e/ou
disposição específica
sobre a responsabilidade
das pessoas coletivas que
tenham cometido o crime
de tráfico de seres
humanos.

INDICADORES
OPERACIONAIS
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Garantir que a legislação se
reporta à lista de formas de
corrupção estabelecidas na
Convenção. A legislação
pode prever um crime
específico que contemple a
corrupção em relação ao
tráfico de seres humanos ou
a corrupção pode ser
considerada uma
circunstância agravante em
casos de tráfico de seres
humanos

Garantir a implementação
da legislação por meio da
transmissão (ou emissão)
de regulamentos,
circulares, diretrizes ou
instruções para apresentar
e explicar em detalhe o
novo crime.

Eliminar a corrupção como
um dos fatores
conducentes ao tráfico de
seres humanos.

Infração penal estabelecida
abrangendo todas as
formas de corrupção, em
conformidade com a
Convenção contra a
Corrupção, incluindo os
elementos de participação
como cúmplice,
envolvendo funcionários/as
públicos/as, funcionários/as
públicos/as estrangeiros/as
e funcionários/as
internacionais.
Ratificar a Convenção das
Nações Unidas contra a
Corrupção (UNCAC).

Adotar medidas legislativas
e outras para criminalizar a
corrupção ou garantir que
as medidas existentes
estão em conformidade
com os requisitos da
Convenção contra a
Criminalidade Organizada
Transnacional.

Criminalização e medidas
contra a corrupção (artigos
8.º e 9.º da Convenção).

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)

Harmonizar a
criminalização da
corrupção.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

42
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Número de investigações,
processos penais e
condenações por
corrupção relacionados
com casos de tráfico de
seres humanos em
consonância com as
normas internacionais

Crime de corrupção
estabelecido em
conformidade com a
Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção
e com a Convenção contra
a Criminalidade
Organizada Transnacional.

UNCAC ratificada.

INDICADORES
OPERACIONAIS

UN.GIFT, The Vienna forum
report: a way forward to
combat human trafficking,
corruption and human
trafficking: the grease that
facilitates the crime, 2008

UNODC, Compendium of
International Legal
Instruments on Corruption,
2005

UNODC, Anti-Corruption
Toolkit, 2004

ONU, Legislative Guide for
the Implementation of the
United Nations Convention
against Corruption

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Adotar medidas
legislativas, administrativas
ou outras para prevenir,
investigar e julgar a
corrupção relacionada com
casos de tráfico.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Formação anticorrupção
implementada para agentes
das forças de segurança,
juízes/as, magistrados/as
do Ministério Público,
autoridades na área da
imigração.

Garantir a eficácia das
medidas contra a
corrupção relacionada com
os casos de tráfico de
seres humanos.

Criar um órgão para
combater a corrupção com
códigos ou normas de
conduta para os/as
funcionários/as
públicos/as, medidas para
reforçar a integridade
judicial e para garantir e
aumentar a transparência
da administração pública.

Garantir que as medidas
refletem que:
– a corrupção pode ocorrer
durante todo o processo
de tráfico, bem como
antes e depois (durante a
fase de proteção e
assistência às vítimas;
antes, durante e após os
processos judiciais);
– a corrupção pode ocorrer
nos países de origem,
trânsito e destino;
– a corrupção pode ocorrer
tanto no sector público
como no privado.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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Sanção
(artigo 11.º, n.º 1, da
Convenção)

REQUISITOS DO
PROTOCOLO
Implementar medidas de
cooperação internacional,
tais como tratados de
extradição, estabelecendo
a corrupção como um
crime pelo qual os/as
infratores/as podem ser
extraditados.
Implementar medidas que
prevejam o confisco e
apreensão de bens e
receitas do crime de
corrupção.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)

Número de sanções
adicionais, administrativas
e/ou outras não penais,
aplicadas.

Número de sanções que
refletem circunstâncias
agravantes.

Severidade das sanções
estabelecidas para o
tráfico de seres humanos.

INDICADORES
OPERACIONAIS

No caso de um crime
Número de sanções penais
cometido contra pessoas
vulneráveis, a sanção deve aplicadas.
ser aumentada apropriada
Número de infratores /as
e proporcionalmente.
reincidentes.

Garantir sanções penais ou As penas e sanções são
Garantir que a legislação
não penais eficazes,
adequadas e proporcionais prevê que:
proporcionais e
à gravidade do crime.
dissuasoras.
No caso de um “crime
grave”, a infração é punível
com uma pena máxima de
privação da liberdade de,
pelo menos, quatro anos,
ou com uma sanção mais
grave (artigo 2.º, alínea b
da Convenção);

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

44
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009
(secções 3.11.1, 3.11.2,
3.11.5, 3.11.6)

OIT, Combating Trafficking in
Children for Labour
Exploitation: A resource kit
for policy-makers and
practitioners, 2008 (livro 4,
secção 4.4)

UNODC/UN.GIFT,
Combating Trafficking in
Persons – Handbook for
Parliamentarians, 2009

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

Apreensão de bens e
receitas do crime (artigos
12.º e 14.º da Convenção).

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Garantir que traficantes e
exploradores/as (pessoas
naturais ou jurídicas) são
privados/as das receitas
do crime e impedidos/as
de financiar outros crimes
ou branquear receitas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Legislação implementada
sobre identificação,
rastreio, apreensão de
bens e apreensão de
receitas do crime de tráfico
de seres humanos.

Estabelecer meios
processuais, tais como os
constantes do artigo 12.º
da Convenção, tendo em
consideração o sistema
judicial nacional para
garantir a apreensão eficaz
de bens e/ou receitas do
crime.

Garantir a aplicação efetiva
das sanções.

Tal como no caso da
responsabilidade das
pessoas coletivas (artigo
10.º, n.º 4 da Convenção),
devem ser usadas sanções
adicionais, administrativas
e/ou outras não penais,
como por exemplo
sanções monetárias;
quando os pais ou tutores
legais estão envolvidos no
tráfico dos/as seus/suas
filhos/as, podem ser
privados dos seus direitos
parentais, com o devido
respeito pelo interesse
superior da criança.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Acordos bilaterais ou
multilaterais
implementados
regulamentando a
apreensão de bens e
receitas do crime.

Número de apreensões de
bens em casos de tráfico
de seres humanos.

INDICADORES
OPERACIONAIS

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tool 5.7)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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Confisco e apreensão de
bens aplicados aos casos
de tráfico de seres
humanos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Técnicas especiais de
Combater grupos
investigação
criminosos organizados
(artigo 20.º da Convenção). envolvidos no tráfico de
seres humanos.

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

46
Legislação implementada
sobre o uso de técnicas
especiais de investigação
(operações secretas,
infiltração, vigilância, uso
de informadores, etc.) para
reduzir a dependência do
testemunho da vítima e
corroborar as provas.

Garantir a existência de
acordos estabelecidos
entre os países de origem
e de destino para o uso de
equipas de investigação
conjunta, colocalizadas ou
não colocalizadas, na
investigação de traficantes
e exploradores/as e
respetivos bens.

Garantir que há
procedimentos
implementados para que
as receitas do crime ou a
propriedade confiscada a
traficantes e/ou
exploradores/as possam
ser usadas para
compensar as vítimas do
crime ou devolvidas aos
seus legítimos proprietários
(artigo 14.º, n.º 2 da
Convenção).

Utilizar a cooperação
internacional para a
apreensão de bens (artigo
13.º da Convenção).

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Número de equipas de
investigação conjunta
formadas para a
investigação de casos
transnacionais de tráfico
de seres humanos.

INDICADORES
OPERACIONAIS

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tool 5.8)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Recolher informações,
dados e provas relevantes
para iniciar processos
judiciais a nível nacional ou
no âmbito do
enquadramento da
assistência jurídica mútua
com outro Estado Parte.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Existência de um
compêndio de
mecanismos de
investigação e cooperação
judicial especiais.

Garantir que podem ser
usadas técnicas de
investigação especiais,
como a vigilância
eletrónica e as operações
infiltradas, no âmbito das
investigações nacionais e
internacionais (artigo 20.º,
n.º 1 da Convenção), de
forma atempada.

Existência de
procedimentos
operacionais padrão
relativos ao uso de
técnicas de investigação
especiais, incluindo uma
rápida identificação de
vítimas junto das
autoridades e dos/das
agentes estatais
competentes.

Número de investigações
de grupos criminosos
organizados realizadas
utilizando as técnicas
especiais de investigação.

Desenvolver técnicas de
investigação baseadas na
informação sem
dependência do
testemunho das vítimas.

Medidas jurídicas
implementadas para
participar, numa base ad
hoc, em atividades de
cooperação internacional.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 1. PUNIÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

OIM. Ministério Federal do
Interior da Áustria, Resource
Book for Law Enforcement
Officers on Good Practices
in Combating Child
Trafficking, 2006

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Ratiﬁcação ou adesão a
outros instrumentos
internacionais e regionais
sobre direitos humanos e
proteção de refugiados/as
(artigo 14.º da Convenção).

Harmonizar as medidas de
proteção e assistência às
vítimas de tráﬁco.

Garantir as normas
internacionais para a
proteção e assistência de
pessoas traﬁcadas.

Proteção, assistência e
reintegração de vítimas de
tráfico de seres humanos.

visão geral

Ratiﬁcação ou adesão à
TOCC e ao TIPP.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES
OPERACIONAIS

Garantir que a abordagem
da proteção e assistência às
pessoas traﬁcadas é
baseada no respeito pelos
direitos humanos, na
proteção dos/as
refugiados/as e nas matérias
sensíveis ao género e à
criança, independentemente
da sua cooperação com as
forças de segurança.

Alterar, completar ou
adotar as medidas legais
necessárias para ajudar e
proteger as pessoas
traﬁcadas.

UNOHCHR, Recommended
Principles and Guidelines on
Human Rights and Human
Trafﬁcking,
Guideline 6: Protection and
support for trafﬁcked persons
(E/2002/68/Add.1), 2002
Número de pessoas
traﬁcadas que têm acesso
a medidas de proteção e
assistência,
independentemente de
sexo, idade, nacionalidade
ou forma de exploração.

ONU, Guidelines for Justice
in Matters Involving Child
Victims and Witnesses of
Crime, 2005
OIM, Handbook on Direct
Assistance for Victims of
Trafﬁcking, 2007

ONU, Declaration of Basic
Principles of Justice for
Victims of Crime and Abuse
of Power, 1985

OIT, Combating Trafﬁcking in
Children for Labour
Exploitation: A resource kit
for policy-makers and
practitioners, 2008 (livro 4,
secção 4.2 e 4.5)

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009
(secções 3.6, 3.7, 3.9, 3.12,
3.14)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafﬁcking in Persons, 2008

RECURSOS

Prova de que a proteção e
assistência às vítimas de
tráﬁco de seres humanos é
baseada no respeito pelos
direitos humanos, na
proteção dos/as
refugiados/as e nas matérias
sensíveis ao género e à
criança, e que não está
dependente da vontade ou
capacidade de cooperar.

Medidas legais
implementadas,
adequadas para ajudar e
proteger pessoas
traﬁcadas.

Dotação orçamental
atribuída.

Avaliar a legislação em
Existência de legislação
vigor sobre proteção social adequada ou de outras
e à vítima.
medidas para proteger e
assistir pessoas traﬁcadas,
Rever as lacunas entre a
em conformidade com o
legislação existente e as
TIPP e outros instrumentos
obrigações relativas à
internacionais e regionais
TOCC e ao TIPP e as
relativos aos direitos
necessidades nacionais.
humanos relevantes.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

48
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

A legislação reconhece as
pessoas traficadas como
vítimas de criminalidade,
independentemente de
nacionalidade, sexo, idade
ou forma de exploração.

Proteger e assistir as
vítimas de tráfico de seres
humanos como vítimas de
criminalidade e de
violações dos direitos
humanos.

Proteger as vítimas de
tráfico de seres humanos
de modo a evitar que
sejam novamente
traficadas ou revitimizadas
(artigo 9.º, n.º 1, alínea b).

Proteger e assistir as
vítimas de tráfico de seres
humanos, respeitando
plenamente os seus
direitos humanos (artigo
2.º, alínea b do Protocolo).

Estabelecer um sistema
abrangente e integrado de
proteção e assistência,
oferecendo apoio médico,
psicológico, social (artigo
6, n.º 3 do Protocolo),
assim como medidas
jurídicas e administrativas
de apoio e
integração/reintegração.

Desenvolver ou reforçar o
processo de sinalização,
incluindo procedimentos e
normas de sinalização.

Adotar medidas
adequadas para
assistência às vítimas e às
vítimas/testemunhas de
tráfico de seres humanos,
através de regulamentos,
diretivas, orientações ou de
um plano de ação
nacional/regional, para
assegurar a sua efetiva
implementação.

Adoção de legislação e
medidas necessárias para
proteger e assistir de forma
abrangente as vítimas de
tráfico de seres humanos,
em consonância com o
Protocolo e outros
instrumentos internacionais
e regionais relativos à
proteção dos direitos
humanos.

Garantir que há um sistema
implementado de
assistência e apoio para
vítimas de tráfico de seres
humanos.

Proteção e assistência às
vítimas de tráfico de seres
humanos (artigo 6.º do
Protocolo).

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

Número de vítimas de
tráfico de seres humanos
sinalizadas.

Existência de um processo
de sinalização, incluindo
procedimentos e normas
de sinalização.

Prova de uma aplicação
eficaz de regulamentos,
diretivas, orientações ou
planos de ação
nacionais/regionais.

Prova da adoção de
regulamentos, diretivas,
orientações ou planos
nacionais/regionais de
ação para assegurar a
implementação das
medidas de proteção e
assistência.

INDICADORES
OPERACIONAIS

UNODC, First Aid Kit for First
Responders, 2009

IOM/UN.GIFT, Guiding
Principles on Memoranda of
Understanding between Key
Stakeholders and Law
Enforcement Agencies on
Counter-Trafficking
Cooperation, 2009

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 6, 7 e 8)

OIM, Handbook on Direct
Assistance for Victims of
Trafficking, 2007

OMS, Ethical and Safety
Recommendations for
Interviewing Trafficked
Women, 2003

OSCE/ODIHR, National
Referral Mechanisms.
Joining Efforts to Protect the
Right of Trafficked Persons.
A Practical Handbook, 2004

UNOHCHR, Recommended
Principles and Guidelines on
Human Rights and Human
Trafficking,
Guideline 6: Protection and
support for trafficked persons
(E/2002/68/Add.1) 2002

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

50

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Prova da implementação
de um sistema ou
programa integrado de
proteção e assistência,
incluindo um mecanismo
de referência para os
serviços disponíveis.

INDICADORES
OPERACIONAIS

A formação também deve
ter em conta a necessidade
de considerar os direitos
humanos, a proteção dos/as
refugiados/as e as questões
relacionadas com a criança
e o género, e deve
incentivar a cooperação
com organizações não
governamentais, outras
organizações relevantes e
outros elementos da
sociedade civil (artigo 10.º,
n.º 2 do Protocolo).

A formação deve centrar-se Tipo de serviços de
nos métodos utilizados para proteção e assistência
a prevenção desse tráfico, disponibilizados.
o julgamento dos/das
traficantes e a proteção dos
direitos das vítimas,
incluindo a proteção e
assistência à vítima.

Garantir uma formação
abrangente para as forças
de segurança, autoridades
na área da imigração,
magistrados/as judiciais,
magistrados/as do Ministério
Público, inspetores/as do
trabalho e outros/as
intervenientes relevantes no
combate ao tráfico de seres
humanos, tais como
assistentes sociais.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
Existência de informação
sobre os serviços de
proteção e assistência
disponíveis.
Número de pessoas
traficadas que têm acesso
a esses serviços.

Número de pessoas
traficadas que beneficiam
de medidas de proteção e
assistência,
independentemente de
sexo, idade, nacionalidade
ou forma de exploração.

Número de vítimas
referenciadas ao UNHCR,
a outros intervenientes na
proteção de refugiados/as
e/ou a autoridades que
concedem asilo.

Garantir que todas as
pessoas traficadas estão
informadas sobre os
serviços de proteção e
assistência disponíveis,
numa linguagem que
consigam entender. A
informação pode ser dada
de forma escrita ou verbal.

Garantir que o acesso a
serviços consulares é
fornecido quando
necessário.

Facilitar o acesso das
pessoas traficadas a todas
as medidas disponíveis
para as vítimas de
criminalidade.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Garantir o acesso efetivo
às medidas de proteção e
assistência.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

52

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Prova de cooperação
formal ou informal entre
instituições
governamentais e ONG, ou
outras entidades
relevantes.

Aumento do número de
vítimas sinalizadas e
referenciadas pelas
unidades de intervenção
primária, incluindo agentes
das forças de segurança e
consulares.

Normas de qualidade
mínimas de proteção e
assistência
implementadas.

Garantir a referência para o
UNHCR, ou para outros
intervenientes na proteção
de refugiados/as e/ou na
concessão de asilo de
pessoas traficadas que
afirmam ser alvo de
perseguição, ou de outros
danos graves, após o seu
regresso.
Garantir mecanismos de
referência mútua entre
diferentes processos de
proteção, por exemplo,
sistema de proteção da
criança, sistema de
concessão de asilo,
proteção de migrantes,
sistema de proteção do/da
trabalhador/a.
Garantir a cooperação com
organizações não
governamentais, outras
organizações relevantes e
outros elementos da
sociedade civil para
identificar, informar, apoiar,
reintegrar e proteger as
pessoas traficadas, inclusive
para evitar que sejam
novamente traficadas (para
mais informação, consultar o
pilar para a cooperação e
coordenação nacional).

Recursos estatais alocados
para o financiamento do
sistema de proteção.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

Acolhimento
(artigo 6.º, n.º 3, alínea a)
do Protocolo.

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Proporcionar, a pessoas
traficadas, acolhimento
adequado, adaptado às
suas necessidades.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Prova da existência de
casas de abrigo ou outro
alojamento adequado

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Proporcionar, a pessoas
traficadas, alojamento
seguro e protegido em
casas de abrigo,
especializadas ou não,
tendo em conta a idade e o
sexo.

Garantir, nomeadamente
através da alocação de
orçamentos adequados,
que são aplicadas normas
de qualidade mínimas de
proteção e assistência.

Definir normas de
qualidade mínimas de
proteção e assistência.

Garantir que as unidades
de intervenção primária,
incluindo agentes das
forças de segurança e
consulares, recebem
formação para identificar e
proteger as vítimas de
tráfico de seres humanos.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

Número de pessoas
traficadas acolhidas em
casas de abrigo ou outro
alojamento adequado.

INDICADORES
OPERACIONAIS

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009
(secção 3.6)

OIM, Handbook on Direct
Assistance for Victims of
Trafficking, 2007 (cap. 4:
Shelter Guidelines)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 8, tool 8.8)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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Assistência médica,
psicológica e material às
vítimas de tráfico de seres
humanos (artigo 6.º,
numero 3, alínea c) do
Protocolo).

Prova da efetiva
implementação das
medidas para a
recuperação física,
psicológica e social das
pessoas traficadas.
Rede implementada de
serviços de apoio e
prestadores de serviços
especializados
adequadamente
localizados.

Módulos de formação
sobre tráfico de seres
humanos integrados nos
currículos dos cursos de
medicina, psicologia e
serviço social e da
formação profissional
disponível.

Garantir a implementação
de medidas para a
recuperação física,
psicológica e social das
pessoas traficadas.
Garantir que os serviços de
apoio ou os prestadores de
serviços especializados se
encontram distribuídos
adequadamente por todo o
território de um Estado e
que estão integrados numa
rede, de forma a assegurar
a referência eficaz.
Garantir que os/as
assistentes sociais ou os/as
profissionais de saúde
especializados/as recebem
formação adequada e
exaustiva sobre o tráfico de
seres humanos (inclusive
legislação e medidas de
prevenção e combate ao
tráfico).

Medidas implementadas
para proporcionar a
recuperação física,
psicológica e social das
vítimas de tráfico de seres
humanos.

Proporcionar a
recuperação física,
psicológica e social das
pessoas traficadas.

Número de pessoas
traficadas apoiadas por
organizações
especializadas ou serviços
de apoio.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Criar serviços de apoio,
organizações
especializadas ou centros
de crise especializados,
equipados para responder
às necessidades das
pessoas traficadas, de
acordo com cada caso.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Serviços de apoio
implementados e/ou
organizações
especializadas
estabelecidas.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Responder às
necessidades médicas,
psicológicas e materiais
das pessoas traficadas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

54

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 8, tools 8.11-8.15)

UNICEF. Governo da Índia,
Manual for Social Workers
dealing with Child Victims of
Trafficking and Commercial
Sexual Exploitation, 2005

OIM, Handbook on Direct
Assistance for Victims of
Trafficking, 2007 (cap. 5:
Health and Trafficking)

UNICEF / Government of
India, Manual for Medical
Officers, Dealing with Child
Victims of Trafficking and
Commercial Sexual
Exploitation, 2005

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 8, tools 8.5 (medical),
8.6 (psychological), 8.7
(material)

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009
(secção 3.6)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Prova de redes
especializadas
implementadas.

Desenvolver políticas e
programas de saúde para
pessoas traficadas que
sejam baseados nos
direitos humanos, sensíveis
ao género e equitativos,
em consonância com os
tratados relativos aos
direitos humanos e com
outras normas
internacionais associadas.
Realizar revisões de
legislação e políticas que
estejam relacionadas com
pessoas traficadas e
defender a adaptação de
legislação, políticas e
estratégias para o acesso
equitativo aos cuidados de
saúde, à prevenção do
VIH, aos serviços de
tratamento e cuidados,
incluindo bens de primeira
necessidade.

Percentagem de
assistentes sociais ou
profissionais de saúde
especializados/as que
receberam formação
especializada sobre tráfico
de seres humanos.

Promover a criação de
redes especializadas para
apoiar a assistência
médica, psicológica e
social às vítimas.

Prova de revisão, alteração
e implementação de
legislação e políticas para
um acesso equitativo aos
cuidados de saúde, à
prevenção do VIH, e aos
serviços de tratamento e
cuidados, incluindo bens
de primeira necessidade
para pessoas traficadas.

Prova da existência de
políticas e programas
baseados nos direitos
humanos, sensíveis ao
género e equitativos,
relativos a pessoas
traficadas.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

OIM/UN.GIFT, Caring for
Trafficked Persons:
Guidance for Health
Providers, 2009

UNDP, Toolkit on Human
Trafficking and HIV
(a publicar em breve)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

Emprego, educação,
oportunidades de
formação (artigo 6.º, n.º 3,
alínea d) do Protocolo).

Proporcionar a
recuperação social das
vítimas de tráfico e a sua
eventual reabilitação.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

56

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Legislação e medidas
implementadas para
garantir o acesso das
vítimas ao emprego, à
educação e às
oportunidades de
formação.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Garantir o acesso à
formação profissional ou a
programas educativos
existentes.

Número de pessoas
empregadas e remuneradas
(no local de origem ou
destino) como resultado
destas oportunidades de
integração/reintegração.

Número de pessoas
traficadas inscritas
voluntariamente em
formações profissionais ou
programas educativos para
integração/reintegração.

Número de formações
profissionais ou programas
educativos criados ou
disponíveis para pessoas
traficadas.

Disponibilidade de uma
política baseada em
provas e de ferramentas,
diretrizes e melhores
práticas programáticas
relativas aos cuidados de
saúde, à prevenção do
VIH, e aos serviços de
tratamento e cuidados para
pessoas traficadas.

Em colaboração com
parceiros nacionais e
internacionais relevantes,
incluindo organizações da
sociedade civil, desenvolver,
documentar, adaptar e
divulgar a política baseada
em provas, e as ferramentas,
diretrizes e melhores
práticas programáticas
relativas aos cuidados de
saúde, à prevenção do VIH,
e aos serviços de tratamento
e cuidados para pessoas
traficadas.
Em colaboração com
parceiros nacionais,
incluindo parceiros do
sector privado e da
sociedade civil, criar ou
desenvolver programas
que proporcionem opções
de subsistência (incluindo
oportunidades de
emprego, formação
profissional, programas
educativos) para pessoas
traficadas e vulneráveis ao
tráfico de seres humanos.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

OIT, Combating Trafficking in
Children for Labour
Exploitation: A resource kit
for policy-makers and
practitioners, 2008 (livro 4,
secção 4.2)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 8, tools 8.9)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Proteger a privacidade e a
identidade das pessoas
traficadas antes, durante e
após o processo penal.

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Proteger a privacidade e a
identidade das vítimas, nos
casos adequados e na
medida do possível, ao
abrigo do direito interno
(artigo 6.º, n.º1, do
Protocolo) e das
testemunhas (artigo 24.º,
n.º 2, da Convenção) de
tráfico de seres humanos.

Existência de um quadro
legislativo ou administrativo
para proteger a
privacidade e a identidade
das vítimas de tráfico que
se encontram a receber
assistência e proteção.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Incentivar que o testemunho
de vítimas/testemunhas seja
recolhido de forma
confidencial para proteger a
sua identidade, usando
tecnologias da
comunicação como
ligações de vídeo,
audiências fechadas ou
resguardo da
vítima/testemunha,
relocalização.

Alterar procedimentos para
permitir às jurisdições
protegerem a
confidencialidade e/ou a
privacidade das vítimas de
tráfico.

Avaliar a legislação
pertinente sobre a
proteção da privacidade e
identidade. Completar ou
alterar a legislação, se
necessário, para garantir a
sua aplicabilidade às
vítimas de tráfico de seres
humanos.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

Número de vítimas que
beneficiam das medidas
para proteger a sua
confidencialidade e/ou
identidade.

Medidas processuais ou
outras implementadas para
proteger a privacidade e
identidade das vítimas de
tráfico.

Financiamento atribuído
para criação ou
desenvolvimento de
oportunidades de
subsistência para pessoas
traficadas ou vulneráveis ao
tráfico de seres humanos.

INDICADORES
OPERACIONAIS

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009
(secção 3.9)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 5)

UNOHCHR, Recommended
Principles and Guidelines on
Human Rights and Human
Trafficking, 20 May 2002
(E/2002/68/Add.1. artigo 8,
ponto 9)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Garantir que as pessoas
traficadas podem recorrer
à justiça e que as suas
opiniões e preocupações
não são excluídas do
processo de justiça
criminal.

Participação das vítimas no
processo judicial
(artigo 6.º, n.os 2 e 3, alínea
b) do Protocolo, e artigo
25.º, n.º 3, da Convenção).

58

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Garantir que as pessoas
traficadas são informadas
sobre os processos
administrativos e judiciais
pertinentes, numa
linguagem que consigam
entender. A informação
pode ser dada de forma
escrita ou verbal.
Garantir que as pessoas
traficadas são informadas,
por escrito ou verbalmente,
sobre os seus direitos,
numa linguagem que
consigam entender, pelos
serviços de assistência
jurídica do Estado ou por
estruturas especializadas.

Assistência disponível para
permitir que as opiniões e
preocupações das
pessoas traficadas sejam
apresentadas e
consideradas em fases
apropriadas do processo
penal contra os/as
infratores/as.

Tomar medidas para garantir
que nenhuma informação
que possa revelar a
identidade de uma pessoa
traficada seja divulgada,
disseminada ou transmitida.

Incentivar o respeito pelo
princípio da
confidencialidade utilizado
por ONG ou outros
prestadores de serviços a
vítimas em relação aos
seus clientes.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Medidas legais
implementadas para
fornecer às pessoas
traficadas informações
sobre os seus direitos, bem
como sobre os
procedimentos
administrativos e judiciais
aplicáveis.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 7, tool 7.1)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 8, tool 8.4)

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009
(secção 3.9)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons,
2008 (cap. 5)

RECURSOS

OIM, Handbook on Direct
Assistance for Victims of
Número de pessoas
Trafficking,
2007
traficadas que beneficiaram
do período de reflexão.

Medidas legislativas ou
administrativas
implementadas para
proporcionar um período
de reflexão às vítimas.

Sistema implementado de
assistência jurídica para
apoiar as vítimas.

Número de vítimas que
participaram em processos
penais ou em julgamentos.

Prova de que as pessoas
traficadas são informadas
sobre os seus direitos e os
procedimentos
administrativos e judiciais
aplicáveis.

INDICADORES
OPERACIONAIS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Segurança física de vítimas Garantir a proteção das
e testemunhas
vítimas e testemunhas de
(artigo 6.º, n.º 5 do
retaliação ou intimidação.
Protocolo, e artigo 25, n.º 1
e artigo 24.º, da
Convenção)

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Medidas adequadas em
vigor para garantir a
segurança física das
vítimas e testemunhas de
tráfico de seres humanos.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Garantir que a legislação
prevê sanções contra
quem ameaçar ou intimidar
as vítimas ou testemunhas.

Garantir que as vítimas de
tráfico de seres humanos
têm acesso a assistência
judiciária gratuita, quando
essa opção estiver
disponível.

Garantir que as vítimas de
tráfico têm acesso a apoio
judiciário durante todo o
período da ação civil ou
jurídica contra os autores
do tráfico de seres
humanos.

Estabelecer e garantir a
implementação dos
procedimentos judiciais
para evitar a revitimização
das pessoas traficadas, em
especial crianças, durante
o processo judicial.

Garantir que as pessoas
traficadas têm acesso a um
período de reflexão,
acompanhado de apoio
adequado, para decidir
sobre a sua participação
num processo judicial.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)
RECURSOS

Medidas jurídicas eficazes UNODC, Toolkit to Combat
e outras medidas em vigor Trafficking in Persons, 2008
que previnem a ameaça ou (cap. 5, tools 5.16-5.19)
intimidação de vítimas e
testemunhas.

INDICADORES
OPERACIONAIS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

59

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

Aumentar as
possibilidades de
cooperação/participação
no processo penal
assegurando a proteção
de vítimas e testemunhas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

60

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Número de crianças que
tenham beneficiado de
procedimentos
operacionais normalizados.

Garantir sensibilização e
capacitação entre as
agências de aplicação da
lei e outras entidades
competentes sobre a sua
responsabilidade para
garantir a segurança das
vítimas de tráfico de seres
humanos.

Provas de formação
destacando a questão da
segurança das vítimas de
tráfico de seres humanos.

Existência e aplicação de
Número de vítimas que
legislação sobre proteção
tenham beneficiado de
de testemunhas,
proteção física.
particularmente no que se
refere a proteção física das
vítimas de tráfico de seres
humanos.

Garantir que os
procedimentos
operacionais normalizados
são aplicados a crianças
vítimas e testemunhas.

Número de avaliações de
risco realizadas.

Tomar medidas destinadas
a garantir a segurança física
de vítimas, suas famílias e
outros cuja segurança
possa estar em risco.
Provas de que as medidas
utilizadas para aumentar a
segurança das vítimas são
eficientes.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

UNICEF/UNODC, Justice in
Matters Involving Child
Victims and Witnesses of
Crime: Model Law and
Related Commentary, Child
friendly version, 2005

UNICEF/UNODC, Justice in
Matters Involving Child
Victims and Witnesses of
Crime: Model Law and
Related Commentary, 2005

ONU, Guidelines for Justice
in Matters Involving Child
Victims and Witnesses of
Crime, 2005

UNODC, Good practices for
the protection of witnesses in
criminal proceedings involving
organized crime, 2008

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Concluir acordos com
outros Estados para
fornecer medidas de
proteção, tais como uma
nova residência para uma
testemunha ou vítima.

Garantir que os programas
de proteção de
testemunhas e/ou medidas
conexas são elaborados
tendo em conta as
necessidades específicas
das pessoas traficadas.

Provas do uso de técnicas
especiais, tais como
ligações de vídeos,
testemunhos gravados e
julgamentos à porta
fechada.

Assegurar a proteção física
das vítimas e/ou
testemunhas antes, durante
e até ao final de processos
judiciais ou julgamentos. As
medidas de proteção física
podem incluir privacidade
ou proteção de identidade:
confidencialidade da
identidade, mudança de
identidade, mudança para
novo alojamento ou
localização geográfica, e o
uso de técnicas de
comunicação especiais
para ajudar a testemunha,
como ligações de vídeo,
testemunhos gravados e
julgamentos à porta
fechada.
Acordos estabelecidos
com outros Estados.

Provas de medidas de
proteção de testemunhas
e/ou programas
elaborados
especificamente para as
vítimas de tráfico de seres
humanos.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

61

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

Possibilidade de obtenção
de indemnização
(artigo 6.º, n.º 6.º do
Protocolo e artigo 25.º,
n.º 2, da Convenção).

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Permitir que as vítimas de
Legislação que permita
tráfico de seres humanos
que as vítimas possam
tenham a possibilidade de pedir uma indemnização.
receber uma indemnização
por danos sofridos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

62

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Garantir que estejam
implementados
procedimentos de maneira
que as receitas dos crimes
ou bens confiscados a
traficantes e/ou
exploradores/as possam ser
utilizados para compensar
as vítimas desses crimes,
ou possam ser devolvidos
aos seus legítimos
proprietários (artigo 14.º,
n.º 2 da Convenção).

Onde exista um fundo de
compensação geral às
vítimas de tráfico de seres
humanos, garantir que estas
têm acesso ao mesmo.

Estabelecer um fundo
dedicado de compensação
das vítimas, ou um
mecanismo através do qual
possam ser satisfeitos os
seus pedidos de
indemnização.

Estabelecer procedimentos
adequados para permitir
que as vítimas possam
obter indemnização e
restituição (artigo 25.º,
n.º 2, da Convenção)
através de processos
penais, civis e/ou
administrativos.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

Número de casos de
tráfico de seres humanos
onde as receitas do crime
e/ou as propriedades
dos/as criminosos/as são
confiscadas e utilizadas
como compensação.

Número de vítimas
compensadas através de
fundos dedicados ou
gerais.

Fundo dedicado ou geral
estabelecido.

Número de vítimas
compensadas por danos
sofridos.

Número de processos
iniciados por vítimas e
tráfico de seres humanos
para receber uma
indemnização.

INDICADORES
OPERACIONAIS

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009
(secção 3.11.5)

UNOHCHR, Recommended
Principles and Guidelines on
Human Rights and Human
Trafficking,
Guideline 9: Access to
remedies (E/2002/68/Add.1)
2002

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 8, tool 8.17)

OSCE/ODIHR, Report on
Compensation for Trafficked
and Exploited Persons in the
OSCE Region, 2008

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

Necessidades especiais
das crianças
(artigo 6.º, n.º 4 do
Protocolo).

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Adaptar as medidas de
proteção e assistência às
vítimas de tráfico de seres
humanos às necessidades
especiais das crianças,
incluindo habitação
adequada, educação e
cuidados, em coordenação
com os sistemas existentes
para a proteção de
crianças.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Existência de medidas e
serviços apropriados para
garantir o bem-estar físico
e psicológico de crianças
traficadas, bem como a
sua educação e
reintegração, em
coordenação com os
sistemas de proteção de
crianças já existentes.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

UNICEF, Implementation
Handbook for the Convention
on the Rights of the Child, 1998

RECURSOS

Número de crianças
traficadas que têm acesso
a educação ou a outras
medidas de integração e
serviços de reintegração.
Número de crianças
traficadas a usar os
serviços sociais e de
educação do país de
acolhimento.

Garantir que as opções
apropriadas estão
disponíveis para fornecer
medidas de proteção,
tendo em consideração as
necessidades especiais e
individuais das crianças, e
tendo em conta as
necessidades particulares
de meninos e meninas.

OIM. Ministério Federal do
Interior da Áustria, Resource
Book for Law Enforcement
Officers on Good Practices
in Combating Child
Trafficking, 2006

Resolution 2005/20 of 22
July 2005

The Economic and Social
Council – Guidelines on
Justice in Matters Involving
Child Victims and Witnesses
of Crime

UNOHCHR, Recommended
Principles and Guidelines on
Human Rights and Human
Trafficking,
Guideline 8: Special measures
for the protection and support
Número de crianças vítimas
of child victims of trafficking
de tráfico de seres humanos
(E/2002/68/Add.1), 2002
identificadas com acesso a
OIT, Combating Trafficking in
centros dedicados e/ou
Children for Labour
abrigos de crianças.
Exploitation: A resource kit
Número de crianças
for policy-makers and
traficadas que têm acesso practitioners, 2008 (livro 4,
a cuidados físicos e
secção 4.5 e livro 5, secção
psicológicos.
5.3)

Provas da existência de
serviços e de medidas
adequadas que tenham em
consideração as
necessidades especiais
das crianças traficadas.

Provas da implementação
das diretrizes da UNICEF.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Centros e/ou abrigos
dedicados
especificamente a crianças
traficadas.

Assegurar a
implementação das
diretrizes da UNICEF:
quando a idade de uma
vítima é incerta, e houver
razões para acreditar que
possa tratar-se de uma
criança, a presunção será
de que a vítima é uma
criança.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

63

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

64

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Os melhores interesses da
criança e as possíveis
condições de retorno à sua
família devem ser avaliados
previamente através de
uma investigação no local,
de acordo com os melhores
interesses da criança e com
a sua plena participação;
tomar medidas específicas
para garantir a reintegração
de crianças vítimas de
tráfico de seres humanos na
sua sociedade ou
comunidade de origem,
e/ou na sua família.

Tomar medidas específicas
para garantir o bem-estar
físico e psicológico das
crianças traficadas.

Garantir que se encontram
implementadas normas
mínimas de cuidados
especificamente para
crianças nas estruturas
residenciais ou em cuidados
alternativos para evitar que
venham a sofrer mais
traumas (por exemplo,
códigos de conduta para
funcionários/as, mecanismos
de verificação e acompanhamento para famílias de
acolhimento, etc.).

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)
INDICADORES
OPERACIONAIS

UNICEF. Governo do Kosovo,
Lets Talk: Developing
Effective Communication
with Child Victim of Abuse
and Human Trafficking, 2004

UNICEF, Reference guide on
protecting the rights of child
victims of trafficking in
Europe, 2006

Asia ACTs against Child
Trafficking: Protecting the
Rights and Dignity of the
Trafficked Children in South
East Asia, 2007

UNICEF, Guidelines on the
protection of child victims of
trafficking, Technical notes,
2006

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tool 5.19)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Incluir, em acordos de
cooperação entre
instituições governamentais
e organizações não
governamentais ou outros
serviços especializados,
uma cláusula que aborde
especificamente as
necessidades das crianças
vítimas de tráfico de seres
humanos.

Tomar medidas para
garantir que as crianças
traficadas têm acesso
satisfatório à educação e a
meios de integração social
no país de acolhimento, de
acordo com os melhores
interesses da criança e
com a sua participação.

Garantir a existência de um
regime de cuidados
alternativos que respeitem
os direitos e a dignidade da
criança traficada, em
situações onde o regresso
da criança à sua família não
seja possível, ou onde tal
retorno não seja no melhor
interesse da criança.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)
INDICADORES
OPERACIONAIS

OIT, Combating Trafficking in
Children for Labour
Exploitation: Resource kit for
policy-makers and
practitioners, Livro 4: Taking
action against child
trafficking, 2008

UNICEF, Regional Office,
Geneva – Guidelines for
Protection of the Rights of
Children Victims of
Trafficking in Southeastern
Europe

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

65

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

Estatuto das vítimas
(artigo 7.º do Protocolo).

Autorizar as vítimas de
tráfico de seres humanos
que o desejarem a
permanecerem temporária
ou permanentemente no
país de destino, quando a
sua situação pessoal assim
o exigir ou quando tal for
necessário para facilitar a
sua participação em
processos penais contra
traficantes e
exploradores/as, e também
para facilitar a sua
integração social e a
prestação de cuidados
médicos e psicológicos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

66

REQUISITOS DO
PROTOCOLO
Existência de medidas
legislativas ou outras
medidas adequadas que
permitam a vítimas de
tráfico de seres humanos
permanecer num país de
trânsito ou de destino,
temporária ou
permanentemente, por
razões humanitárias, para
participar em processos
judiciais ou administrativos,
ou por outras razões.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Número de pessoas
traficadas informadas do
seu direito de solicitação
de asilo.

Número de pessoas
traficadas a quem foi
concedido estatuto de
refugiado/a ou proteção
subsidiária.

Número de formações
realizadas.

Garantir que a emissão de
autorizações de residência
a vítimas de tráfico de
seres humanos não é
discricionária.
Garantir que o estatuto de
imigrante da vítima ou o
seu retorno não a impeça
de solicitar, que lhe seja
concedida e de receber
uma compensação.
Garantir que as
necessidades de proteção
das pessoas traficadas ou
refugiadas são
identificadas e tratadas.

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 7)

RECURSOS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Materials, 1.ª ed., dezembro
2008

ACNUR, Guidelines on
International Protection: The
Normas ou diretrizes
application of Article 1A(2) of
relativas à emissão de
the 1951 Convention and/or
autorizações de residência. 1967 Protocol relating to the
Status of Refugees to victims
Número de vítimas com
Adoção de regulamentos
of trafficking and persons at
ou diretrizes para garantir a autorizações de residência risk of being trafficked
(temporárias ou
emissão efetiva de
autorizações de residência permanentes).
ACNUR, Refugee Protection
a vítimas de tráfico de
and Human Trafficking,
seres humanos.
Selected Legal Reference

Medidas legislativas ou
administrativas
implementadas para
proporcionar um período
de reflexão às vítimas.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Garantir que as pessoas
traficadas tenham um
período de reflexão,
acompanhado de apoio
adequado, para decidir
sobre a sua participação
num processo judicial.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Garantir que os/as agentes
da proteção de
refugiados/as, incluindo
autoridades de asilo, e os
prestadores de serviços
especializados, recebem
formação sobre tráfico de
seres humanos.

Assegurar que as pessoas
traficadas recebem
informações sobre o seu
direito de pedir asilo.

Respeitar o princípio da não
repulsão e garantir que seja
permitido a todas as vítimas
do tráfico de seres humanos
que desejem procurar asilo
ou que demonstrem ter
medo de retornar, ter
acesso aos procedimentos
de pedido de asilo, para
que a sua solicitação possa
ser avaliada.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)
INDICADORES
OPERACIONAIS
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

67

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

Repatriação de vítimas
(artigo 8.º do Protocolo).

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

Verificar, sem atraso
excessivo, se uma vítima
de tráfico de seres
humanos é nacional, ou se
tem direito de residência
permanente, e emitir os
documentos de viagem
necessários para a sua
reentrada (artigo 8.º,
n.os 3 e 4 do Protocolo).

Facilitar e aceitar o retorno
das vítimas que sejam
nacionais ou que tenham
direito a residência
permanente, com o devido
respeito pela sua
segurança (artigo 8.º, n.º 1
do Protocolo).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

68

REQUISITOS DO
PROTOCOLO
Orientação legislativa para
os/as funcionários/as
responsáveis pela
repatriação a decorrer, a
fim de facilitar e aceitar o
regresso das vítimas que
têm direito de residência
permanente, com o devido
respeito pela sua
segurança e pelo seu
estatuto no âmbito de
qualquer processo judicial
relacionado com o facto de
a pessoa ser vítima, com
preferência para a que
voluntariamente colabora.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Garantir que não existem
processos judiciais
relevantes a decorrer que
envolvam uma vítima de
tráfico de seres humanos
antes de repatriar essa
vítima. Caso seja necessário,
adotar disposições
legislativas que exijam que
funcionários/as ou tribunais
responsáveis pelas questões
relativas à deportação e
imigração ilegal não
executem as ordens de
deportação de uma vítima no
período em que a pessoa
seja (ou possa vir a ser)
necessária em processos
judiciais contra os/as
supostos/as traficantes.

Garantir que os agentes de
proteção do tráfico de
seres humanos, incluindo
as autoridades e os
prestadores de serviços
especializados, recebem
formação sobre a proteção
de refugiados/as.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)

Prova de disponibilidade
de ferramentas de
monitorização para medir a
sustentabilidade das
medidas de reintegração.

Número de avaliações de
risco realizadas em
consonância com o direito
internacional e com os
princípios de proteção de
refugiados/as.

Número de retornos
voluntários e seguros.

Número de vítimas
devidamente identificadas
e repatriadas em
conformidade com o
procedimento delineado.

INDICADORES
OPERACIONAIS

OIM, Handbook on Direct
Assistance for Victims of
Trafficking, 2007 (cap. 3:
Referral and Reintegration
Assistance)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 7)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Garantir que o retorno de
uma vítima de tráfico de
seres humanos é feito com
a devida consideração
pela sua segurança e pelo
seu estatuto no âmbito de
qualquer processo judicial
relacionado com o facto de
ser uma vítima, e ser,
preferencialmente,
voluntária (artigo 8.º,
n.º 2 do Protocolo).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Garantir que existe um
adequado procedimento
de análise de avaliação de
riscos no país de origem
das vítimas antes da
repatriação. Cada caso
deve ser tratado
individualmente e respeitar
o princípio da não
repulsão, incluindo, se
necessário, a referência
para os procedimentos de
pedido de asilo.

Garantir que existe um
claro procedimento de
identificação da
nacionalidade das vítimas,
com a ajuda das
embaixadas dos seus
respetivos países natais.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)
INDICADORES
OPERACIONAIS
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

69

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

70

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Um retorno seguro pode
ser organizado por
acordos bilaterais e
multilaterais numa situação
em que as necessidades
especiais das crianças
traficadas devam ser tidas
em consideração.

Garantir a segurança das
vítimas através das
mesmas disposições que
podem ser necessárias
para assegurar a proteção
de testemunhas em casos
que envolvam crime
organizado; podem ter-se
em conta métodos como
ocultar as suas
identidades, mudar a sua
localização ou emitir novos
documentos de identidade.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 2. PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA (continuação)
INDICADORES
OPERACIONAIS
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

Ratiﬁcação ou adesão a
outros instrumentos
internacionais e regionais
sobre direitos humanos.

Garantir os padrões
Ratiﬁcação ou adesão à
internacionais para impedir TOCC e ao TIPP.
o tráﬁco de seres
humanos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

visão geral

Prevenção do tráfico de
seres humanos.

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Alterar, completar ou
adotar as medidas legais
necessárias para ajudar e
proteger as pessoas
traﬁcadas.

Rever as lacunas entre a
legislação e/ou as políticas
existentes, as obrigações
internacionais e as
necessidades nacionais.

Avaliar a legislação e/ou as
políticas de prevenção de
tráﬁco de seres humanos
existentes, face a
fenómenos relacionados,
como a proteção dos
direitos humanos, a violência
contra as mulheres, a
proteção das crianças, a
educação, a migração, a
saúde, as discriminações,
o desenvolvimento
económico, etc.

Garantir que a abordagem
para prevenir o tráﬁco de
seres humanos é baseada
no respeito pelos direitos
humanos e pelos princípios
de proteção de
refugiados/as, e na
sensibilidade para as
questões de género e das
crianças.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 3. PREVENÇÃO
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
Existência de legislação
adequada ou de outras
medidas para impedir o
tráﬁco de seres humanos,
em conformidade com a
TIPP e com outros
instrumentos de direitos
humanos pertinentes, a
nível regional e
internacional.

INDICADORES
OPERACIONAIS

UNICEF, Guidelines on the
Protection of Child Victims of
Trafﬁcking, setembro 2006

OIT, Combating Trafﬁcking in
Children for Labour
Exploitation: Resource kit for
policy-makers and
practitioners, 2008 (livro 4,
secção 4.2. e 4.3)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafﬁcking in Persons, 2008
(cap. 9)

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009

UNOHCHR, Recommended
Principles and Guidelines on
Human Rights and Human
Trafﬁcking,
Guideline 7: preventing
trafﬁcking (e/2002/68/add.1)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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Prevenção do tráfico de
seres humanos
(artigo 9.º do Protocolo).

REQUISITOS DO
PROTOCOLO
Estratégia ou programas de
prevenção abrangentes
ou/e outras medidas
administrativas e jurídicas,
campanhas dos meios de
comunicação social ou
outras campanhas de
informação ao público,
redução da procura,
disponibilidade de
oportunidades de migração
segura, alívio de condições
sociais ou económicas
severas ou de outras
condições discriminatórias
que ocorram, conforme for
mais apropriado.

Medidas preventivas
incluídas no Plano de Ação
sobre tráfico de seres
humanos ou noutro plano
de ação relevante
(proteção à criança,
violência contra as
mulheres...).

Empreender medidas, tais
como campanhas na
comunicação social e
iniciativas económicas,
para impedir o tráfico de
seres humanos,
nomeadamente através da
cooperação com
organizações não
governamentais (artigo 9.º,
n.os 2 e 3 do Protocolo).

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Reforçar a monitorização e
a gestão dos mercados de
trabalho, incluindo a
regulamentação e a
monitorização dos locais
de trabalho e dos
processos de
recrutamento.

Provas de avaliações que
meçam o impacto das
medidas de prevenção
implementadas.

Existência de medidas
destinadas a
promover/apoiar a
migração legal para um
DAW/DESA, Handbook for
trabalho digno, para jovens Legislation on Violence
em idade de trabalhar.
against Women, 2009
(secção 3.5)

Assegurar a coerência
entre as políticas públicas
relacionadas com o tráfico
de seres humanos
(prevenção da criminalidade,
migração, educação,
emprego, saúde, segurança,
não discriminação,
desenvolvimento económico,
proteção de crianças,
direitos humanos e proteção
de refugiados/as, etc.).

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tool 9.11) (role of media)

OIT, Combating Trafficking in
Children for Labour
Exploitation:
Resource kit for policy-makers
and practitioners, 2008 (livro
4, secção 4.2 e 4.3)

UNICEF, Guidelines on the
Protection of Child Victims of
Trafficking, setembro 2006
(p. 11)

UNOHCHR, Recommended
Principles and Guidelines on
Human
Rights and Human
Trafficking, Guideline 7:
Preventing trafficking
(E/2002/68/Add.1)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 9)

RECURSOS

Provas da existência de um
mecanismo coerente e de
recursos financeiros para
implementar uma
estratégia de prevenção ou
programas e/ou medidas
administrativas e jurídicas.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Devem ser implementadas
em conjunto com o artigo
31.º da Convenção sobre a
Prevenção do Crime
Organizado.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 3. PREVENÇÃO (continuação)

Estabelecer políticas e
programas abrangentes e
outras medidas para
prevenir e combater o
tráfico de seres humanos,
e proteger as vítimas de
revitimização (artigo 9.º,
n.º 1 do Protocolo).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

72
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Tomar ou reforçar medidas
para tornar as pessoas
menos vulneráveis ao
tráfico e para desencorajar
a procura que favorece
todas as formas de tráfico
de seres humanos (artigo
9.º, n.os 4 e 5 do Protocolo).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Medidas para reduzir a
procura nos países de
origem, trânsito e destino e
para reduzir a
vulnerabilidade ao tráfico
de seres humanos nos
países de origem.
Existência de um relatório
de investigação baseado
em provas para elaborar a
estratégia de prevenção.

Medidas de prevenção
incluídas em acordos ou
quadros de cooperação
dentro de um Estado,
envolvendo as ONG e
todas as partes relevantes,
tais como as organizações
da comunicação social.

Desenvolver ou reforçar a
cooperação internacional
para gerir a migração de
trabalho, dado que a falta
de canais legais de
migração pode aumentar a
vulnerabilidade das vítimas
potenciais.

Realizar investigação e
recolha de dados sobre a
natureza e a extensão do
problema, incluindo
exploração laboral, causas
de fundo, tendências do
tráfico, a procura por
serviços e trabalhos frutos
da exploração, e sobre as
lacunas e deficiências na
assistência, para evitar a
revitimização.

Assegurar a cooperação
entre todas as partes
interessadas e entre
Estados-membros para
desenvolver e estabelecer
estratégias ou programas
de prevenção, incluindo a
sociedade civil e as
organizações com bases
comunitárias, o sector
privado e os meios de
comunicação social.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Rever e estudar políticas
que tenham impacto no
tráfico de seres humanos,
de forma a assegurar a sua
complementaridade e a
evitar sobreposições.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 3. PREVENÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tool 9.18)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap.9, tool 9.12)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

74

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Implementar campanhas
de sensibilização para os
grupos vulneráveis
identificados. Por exemplo,
através de linhas diretas
livres ou outras fontes
abertas acessíveis,
incluindo informações
sobre como obter um
emprego legal, sobre
migração e sobre os riscos
de tráfico de seres
humanos.

RECURSOS

Provas de que as
UNODC, Toolkit to Combat
estratégias de prevenção
Trafficking in Persons, 2008
são abrangentes,
(cap.9, tool 9.12)
abordando questões de
vulnerabilidade, incluindo a
pobreza, o
subdesenvolvimento e a
falta de igualdade de
oportunidades (por razões
ligadas ao género, ao
estatuto de VIH, à
nacionalidade, ao estatuto
de apátrida e a outros
fatores).

Prova de identificação dos
grupos vulneráveis,
comunidades e seus
ambientes, bem como
recomendações ou
intervenções para identificar
estratégias preventivas.

Identificar grupos e
comunidades vulneráveis
ao tráfico, que podem
entrar em contacto com
situações de tráfico e com
o público em geral, e
descrever o seu ambiente.
Identificar formas de
abordar as causas de fundo
do tráfico e fatores que
colocam as pessoas
vulneráveis, incluindo
crianças, em situações de
risco, tais como a
marginalização social e
económica, a discriminação
institucional e doméstica, a
violência e o abuso.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 3. PREVENÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Implementar medidas para
reduzir especificamente a
vulnerabilidade das
crianças, promovendo
oportunidades de
subsistência para jovens
e/ou as suas famílias,
reforçando os sistemas de
proteção à criança (serviços
sociais, etc.), abordando os
valores e as crenças
sistemáticas que alimentam
o tráfico de crianças,
levando a cabo ações de
sensibilização através das
escolas (por exemplo,
integrando esta questão nos
currículos escolares), e
criando redes comunitárias,
com as várias partes
interessadas, capazes de
identificar potenciais
crianças vítimas e impedir
que sejam traficadas.

Existência de relatórios
sobre a monitorização do
impacto das campanhas
de sensibilização, incluindo
atitudes.

Provas da identificação de
públicos chave/influentes e
dos seus ambientes para
identificar estratégias de
prevenção nos destinos,
incluindo estratégias de
“redução da procura”.

Provas da implementação
de medidas concretas
visando potenciais
migrantes e pessoas
vítimas de tráfico de seres
humanos (ou outros grupos
vulneráveis).

Implementar campanhas
de sensibilização para o
público chave/influente em
comunidades de destino
para gerar preocupações e
para abordar a procura de
serviços e trabalhos
facilmente exploráveis.
Assegurar a eficácia dos
sistemas de proteção às
crianças e a participação
ativa das crianças no
desenvolvimento de
medidas preventivas.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 3. PREVENÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

76

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Assegurar ou reforçar a
formação dos/as agentes
de forças policiais,
serviços de imigração e
outros serviços
relacionados com a
prevenção (artigo 10.º,
n.º 2 do Protocolo), bem
como dos serviços de
apoio e bem-estar social e
dos parceiros da
sociedade civil.

Realizar uma avaliação
regular do impacto das
medidas de prevenção
num grupo-alvo e
identificar lacunas e
deficiências.

Estabelecer estratégias de
resposta rápida e
mecanismos para impedir
o tráfico de seres humanos
em situações de guerra,
desastres naturais e outras
crises que possam resultar
em fluxos de refugiados/as.

Monitorizar o impacto das
campanhas de
sensibilização, incluindo as
atitudes, nos países de
origem, trânsito e destino.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 3. PREVENÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
RECURSOS

UNODC, Toolkit to Combat
Estratégia de resposta
Trafficking in Persons, 2008
rápida nacional adotada
(tool 9.18)
para impedir o tráfico de
seres humanos em caso de
guerra, desastres naturais
ou outras crises.

INDICADORES
OPERACIONAIS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

Medidas fronteiriças para
lidar com as
transportadoras comerciais
(artigo 11.º do Protocolo).

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Reforçar os controlos de
fronteira.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Medidas legais para
reforçar os controlos de
fronteira em
implementação.

Número de agentes policiais,
oficiais de imigração e
polícias de fronteira,
oficiais de segurança
social e trabalhadores/as,
bem como parceiros da
sociedade civil, treinados
em conjunto e
independentemente para
identificar potenciais
vítimas de tráfico de seres
humanos.

Relatórios de avaliação de
impacto e correção das
estratégias ou dos
programas de prevenção.

Existem provas de que as
medidas de prevenção têm
o efeito desejado e
encontram-se devidamente
direcionadas.

Existem recursos humanos,
institucionais e financeiros
alocados para a
implementação de
respostas rápidas.

INDICADORES
OPERACIONAIS
RECURSOS

Número de interceções nas UNODC, Toolkit to Combat
Assegurar ou reforçar as
fronteiras e de vítimas
Trafficking in Persons, 2008
capacidades dos/as
(cap. 5, tool 5.11)
agentes nas fronteiras para detetadas.
impedir e detetar o tráfico
de seres humanos.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 3. PREVENÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Adotar medidas para
impedir que as
transportadoras comerciais
sejam utilizadas para
cometer crimes de tráfico
de seres humanos, e exigir
que verifiquem que todos
os seus passageiros têm
os documentos de viagem
necessários, prevendo
sanções se não o fizerem,
e abrindo exceções no
caso de refugiados/as.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

78
Medidas legais ou outras
para impedir que as
transportadoras comerciais
sejam utilizadas para
cometer crimes de tráfico
de seres humanos.

Número de agentes
policiais formados/as para
detetar pessoas traficadas.

Número de referências
para os procedimentos de
pedido de asilo.

Existência de canais
diretos de comunicação
entre as agências de
controlo das fronteiras.
Existência de programas
de sensibilização e
capacitação visando as
transportadoras
comerciais.

Garantir que as medidas
de controlo das fronteiras
se encontram em
consonância com a
legislação dos direitos
humanos e dos/as
refugiados/as, através de
salvaguardas de proteção
adequadas.
Assegurar ou reforçar a
cooperação transfronteiriça
(ver Quadro de Cooperação
e Coordenação
Internacional).
Programas de
sensibilização e
capacitação visando as
transportadoras
comerciais.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Formar funcionários/as de
gestão das fronteiras para
que previnam e detetem o
tráfico de seres humanos.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 3. PREVENÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

Assegurar que os
documentos de viagem e
de identidade têm uma
qualidade que impossibilita
que sejam alterados ou
utilizados indevidamente.

Medidas relativas a
documentos de viagem ou
de identidade (artigo 12.º
do Protocolo).

Prevenir a emissão ilegal
de documentos de viagem
de um Estado Parte.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Formar técnicos/as
estrangeiros/as e
funcionários/as consulares
para identificarem
documentos de viagem e
de identificação falsos.

Medidas administrativas e
de segurança para
proteger o processo de
produção e de emissão de
documentos contra
corrupção, roubo ou outros
métodos de desvio.

Assegurar que os/as
refugiados/as não são
punidos/as por entrada
ilegal, incluindo por uso de
passaportes falsos.

Formar as transportadoras
comerciais para
identificarem documentos
de identidade e de viagem
falsos.

Formar os/as agentes da
lei de primeira linha em
investigação forense de
documentos.

Medidas técnicas em
implementação para tornar
os documentos mais
difíceis de falsificar, forjar
ou alterar.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 3. PREVENÇÃO (continuação)
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Número de transportadoras
comerciais formadas na
deteção de documentos
falsos.

Número de documentos
falsificados ou forjados
intercetados.

Número de funcionários/as
estrangeiros/as e
funcionários/as consulares
formados/as para
identificar documentos de
identidade e de viagem
falsos.

Número de agentes
policiais de primeira linha
formados/as em
investigação forense de
documentos.

INDICADORES
OPERACIONAIS

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 9, tool 9.6)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Coordenação de todas as
partes interessadas
envolvidas na luta contra o
tráﬁco de seres humanos
(instituições governamentais,
autoridades judiciais,
inspetores/as do trabalho,
ONG e outros elementos
da sociedade civil, sector
privado, organizações de
empregadores/as e de
trabalhadores/as,
prestadores de cuidados
às crianças e jovens,
autoridades competentes
em questões de asilo, etc.).
Políticas públicas
implementadas, coerentes
e abrangentes, que
incluam a prevenção, a
proteção e a punição.

Coerência entre as políticas
públicas relacionadas com
o tráﬁco de seres humanos
(prevenção da
criminalidade, migração,
emprego, saúde,
segurança, não
discriminação,
desenvolvimento
económico, direitos
humanos, proteção de
refugiados/as, etc.).

Responder eﬁcaz e
adequadamente ao tráﬁco
de seres humanos.

Assegurar uma formulação
de políticas públicas
coerentes e abrangentes
sobre o tráﬁco de seres
humanos.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Coordenação das
respostas sobre o tráﬁco
de seres humanos.

visão geral

Coordenação/cooperação
nacional entre todas as
partes interessadas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

80

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Estabelecer um sistema ou
mecanismo de cooperação
para a troca de
informações entre as
autoridades policiais, de
imigração e outras
autoridades relevantes
(artigo 10.º, n.º 1 do
Protocolo).

Sistema centralizado de
recolha de dados sobre
tráﬁco de seres humanos
em implementação.

O mecanismo de
coordenação reúne
regularmente.

Provas de uma clara e
eﬁcaz divisão do trabalho
entre as entidades
governamentais que lidam
com o tráﬁco de seres
humanos.

Existência de um
orçamento dedicado para
implementar uma
estratégia ou plano de
ação e atividades
coordenadas.

Adotar uma estratégia
abrangente e/ou um plano
de ação especiﬁcamente
relacionado com o tráﬁco
de seres humanos, ou que
inclua referências ao tráﬁco
de seres humanos.
Estabelecer um
mecanismo de
coordenação
multidisciplinar ou um
organismo responsável
pela implementação de
uma resposta coordenada,
a nível nacional, para o
tráﬁco de seres humanos.

Adoção de medidas legais
ou administrativas para
estabelecer uma entidade
ou estrutura de
coordenação.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Fazer um balanço e efetuar
uma avaliação das
políticas ou medidas
existentes sobre o tráﬁco
de seres humanos.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 4. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO NACIONAL

OIT, Combating Trafﬁcking in
Children for Labour
Exploitation: A resource kit
for policy-makers and
practitioners, 2008 (livro 3,
secção 3.5)

OSCE, Efforts to combat
trafﬁcking in human beings
in the OSCE area:
coordination and reporting
mechanisms. 2008 Annual
Report of the OSCE
Special Representative and
Coordinator for Combating
Trafﬁcking in Human Beings
presented at the Permanent
Council Meeting, 13,
November 2008

UNODC, Toolkit to Combat
Trafﬁcking in Persons, 2008
(cap. 2)

OSCE/ODIHR, National
Referral Mechanisms:
Joining Efforts to Protect the
Rights of Trafﬁcked Persons.
A Practical Handbook, 2004

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009
(secções 3.2, 3.3)

Comissão Europeia,
Measuring Responses to
Trafﬁcking in Human Beings
in the European Union: An
Assessment Manual, 2007

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Revisão contínua e regular
da estratégia ou plano de
ação.

Regular monitorização e
avaliação da resposta
nacional ao tráfico de seres
humanos.

Realizar uma avaliação do
impacto das ações e
medidas, a monitorização e
o acompanhamento da
implementação de uma
estratégia ou plano de
ação para responder às
mudanças na situação do
tráfico de seres humanos.

Provas de que o mecanismo
de coordenação está
adaptado às circunstâncias
nacionais.

Atualizações do plano de
ação ou estratégia com
base em avaliações
regulares.

Produção de relatórios
anuais ou relatórios
temáticos.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 4. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO NACIONAL (continuação)

ICMPD, Guidelines for the
development and
implementation of a
comprehensive national anti-trafficking response, 2006

OSCE, South Eastern
Europe’s Struggle Against
Trafficking in Persons.
Stability Pact for South
Eastern Europe. Task Force
on Trafficking in Human
Beings, 2004

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Promover a cooperação
entre instituições
governamentais e ONG,
outras organizações
relevantes e outros
elementos da sociedade
civil para prevenir e
combater o tráfico de seres
humanos, e proteger as
suas vítimas.

Cooperação dos atores
estatais com a sociedade
civil (artigo 6, n.º 3 e artigo
9, n.º 3 do Protocolo).
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REQUISITOS DO
PROTOCOLO
Acordos ou quadros de
cooperação entre as
instituições
governamentais relevantes,
ONG, outras organizações
e outros elementos da
sociedade civil em
implementação.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
Assegurar a
implementação de uma
cooperação eficaz através
de acordos formais ou de
uma organização informal,
estabelecendo políticas
abrangentes e outras
medidas de prevenção e
combate ao tráfico de seres
humanos (artigo 9, n.º 3 do
Protocolo), e prestação de
assistência às pessoas
traficadas, como por
exemplo:
– habitação adequada;
– aconselhamento e
informação, em particular
no que respeita a direitos
legais, numa linguagem
que seja entendida pela
pessoa traficada;
– assistência médica,
psicológica e material;
– proteção dos
refugiados/as;
– oportunidades de
emprego, educação e
formação (artigo 6, n.º 3
do Protocolo).

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Mecanismo de
identificação estabelecido.

Rede de comunicação
estabelecida.

Existência de uma iniciativa
nacional antitráfico
envolvendo, no seu
desenvolvimento e
execução, as ONG e outras
organizações relevantes.

ONG e/ou outras
organizações relevantes
incluídas na entidade ou
estrutura de coordenação.

INDICADORES
OPERACIONAIS

TABELA 4. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO NACIONAL (continuação)

OSCE-ODHIR, National
referral mechanism, Joining
the Rights of Trafficked
Persons, A Practical
Handbook, 2004

Por exemplo, sub-região do
Mekong: Thailand –
Memorandum of
Understanding on
Cooperation against
Trafficking in Persons in the
Greater Mekong Sub-Region

PNUD e organizações da
sociedade civil: A Toolkit for
Strengthening Partnerships,
2006

DAW/DESA, Handbook for
Legislation on Violence
against Women, 2009
(secção 3.3.1)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
INDICADORES
OPERACIONAIS

Assegurar que os acordos
de cooperação incorporam
uma abordagem holística e
multidisciplinar e que
consagram certos
princípios básicos, tais
como o equilíbrio entre os
objetivos de todas as
partes interessadas,
transparência e uma clara
delegação de
responsabilidades.

Promoção de uma
Mecanismo de
cooperação eficaz através encaminhamento
do desenvolvimento de
estabelecido.
acordos de cooperação
formal. Um acordo deve
incluir, no mínimo, uma lista
de parceiros, objetivo da
cooperação claramente
definido, princípios de
cooperação, grupo-alvo,
definição detalhada da
distribuição de
responsabilidades,
detalhes do processo de
cooperação entre os
parceiros, procedimentos
de comunicação mútua de
informações, entrada em
vigor e alterações,
financiamento do parceiro
de cooperação da ONG.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 4. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO NACIONAL (continuação)

IOM/UN.GIFT, Guiding
Principles on Memoranda
of Understanding between
Key Stakeholders and Law
Enforcement Agencies on
Counter-trafficking
Cooperation, 2009

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

INDICADORES
OPERACIONAIS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Mesma autoridade capaz
de lidar com solicitações
de assistência jurídica
mútua para diferentes
tratados.

Processamento rápido e
Reforçar as capacidades
eﬁciente de solicitações de nacionais para fazer e
assistência jurídica mútua. executar solicitações de
assistência jurídica mútua.

visão geral

Comunicação entre os
Estabelecer um ponto focal
Estados Partes requerentes nacional para facilitar a
e requeridos em relação a comunicação.
solicitações de assistência
jurídica mútua.

Autoridade central
designada competente
para receber e executar
pedidos ou transmiti-los
para execução.

Uso da UNTOC como base Estabelecer o
jurídica para assistência
procedimento de
jurídica mútua.
assistência jurídica mútua
usando a UNTOC como
base jurídica (artigo 18. º,
n.º 7 da Convenção).

Dar aos Estados Partes a
Assistência jurídica mútua
(artigo 18.º da Convenção). capacidade de procurar
assistência no que respeita
a:
– obter provas ou
declarações de
pessoas;
– apresentar notiﬁcações
de atos judiciais;
– executar buscas,
apreensões e
congelamento de
bens;
– examinar objetos e
locais;
– fornecer informações,
itens das provas e
avaliações de peritos;

Aumentar a capacidade
dos Estados Partes para
prevenir, investigar,
processar, julgar e punir
crimes organizados
transnacionais.

Desenvolver um acordo de
cooperação incluindo, no
mínimo, uma deﬁnição
comum do objetivo da
cooperação, a distribuição
de tarefas e
responsabilidades, e um
procedimento para a troca
de informações e dados.

Cooperação formalizada
Realizar a avaliação das
Acordo de cooperação em
através da assinatura de
necessidades para
implementação.
um acordo de cooperação. determinar os requisitos para
uma cooperação eﬁcaz.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Criar uma base jurídica
para a implementação de
um quadro de cooperação.

Cooperação internacional
Incentivar a cooperação
entre os Estados-Membros. internacional.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

84

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

TABELA 5. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

UNODC, The Competent
National Authorities (CNAs)
On-line Directory

ASEAN, Trafﬁcking in
Persons: Handbook on
International Cooperation,
Asia Regional Trafﬁcking In
Persons (ARTIP, UNODC),
(cap. 3, a publicar)

UNODC, Model Law on
Mutual Assistance in
Criminal Matters, 2007

UNODC, Mutual Legal
Assistance request writer
tool

OIT, Combating Trafﬁcking in
Children for Labour
Exploitation: A resource kit
for policy-makers and
practitioners, 2008 (livro 3,
secções 3.1 e 3.3)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafﬁcking in persons, 2008
(cap. 1 e 4)

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

Designar uma autoridade
central para receber,
executar e transmitir
solicitações.

– fornecer originais ou
cópias autenticadas de
documentos e registos;
– identificar ou rastrear as
receitas do crime;
– facilitar a comparência
voluntária das pessoas
no Estado Parte
requerente.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Mecanismo de apoio à
extradição (entrega
condicional, retorno da
pessoa condenada ao país
de origem).

Transferência de pessoas
Destacar esta forma
condenadas
específica de assistência
(artigo 17.º da Convenção). jurídica mútua.

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Uso desta forma de
cooperação internacional
para os Estados Partes que
vão extraditar os seus
próprios nacionais apenas
sob condição de retorno.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

Sempre que necessário,
estabelecer acordos
bilaterais e multilaterais
sobre a transferência de
pessoas condenadas.

Existência e utilização de
orientações e
procedimentos claros e
funcionais para o
tratamento de solicitações
tais como a utilização da
ferramenta do UNODC
para redigir um pedido de
assistência jurídica mútua.

Assegurar que as
informações sobre pedidos
de asilo das vítimas de
tráfico de seres humanos
não são partilhadas com o
seu país de origem.

UNODC, Compendium of
United Nations standards
and norms in crime
prevention and criminal
justice, 2006 (Part One
–Treatment of prisoners)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tool 4.1, tool 4.4, tool 4.5)

RECURSOS

Ocorrência e frequência da CoE, Convention on the
utilização desta forma de
Transfer of Sentenced
assistência judiciária
Persons, 1983
mútua.
UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tool 4.4, tool 4.5)

Existência de acordos
bilaterais ou multilaterais
ou disposições sobre a
transferência de pessoas
condenadas.

Capacidade nacional
reforçada para fazer e
executar solicitações de
assistência jurídica mútua.

INDICADORES
OPERACIONAIS

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 5. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (continuação)

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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Promover acordos
bilaterais ou multilaterais
ou disposições relativas ao
estabelecimento de
entidades de investigação
conjuntas, garantindo
simultaneamente que a
soberania do Estado Parte
em cujo território a
investigação está a ter
lugar é plenamente
respeitada.

Garantir que os crimes
Investigações conjuntas
(artigo 19.º da Convenção). transnacionais são
devidamente investigados
e que as provas relevantes
são reunidas no formato
admissível para a
acusação, com o devido
respeito pela soberania
dos países envolvidos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

86

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Número efetivo de
investigações realizadas
em conjunto.

Facilitar acordos de
cooperação formais e
informais.

Acordos bilaterais ou
multilaterais ou convénios
relativos ao
estabelecimento de
investigações realizadas
em conjunto, em
implementação.

Capacidade para fazer
estes acordos caso a caso,
conforme especificado na
legislação nacional,
incluindo procedimentos
claros para tais
investigações.

Maior comunicação entre
agências de segurança em
jurisdições diferentes ou
em países diferentes.

Existência de acordos ou
convénios.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Utilização de equipas de
investigação conjuntas no
mesmo local ou em locais
diferentes.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Utilização de investigação
conjunta em casos de
tráfico de seres humanos.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

TABELA 5. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (continuação)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tool 5.10)

UNODC, The Competent
National Authorities (CNAs)
On-line Directory

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Pedir ao Estado Parte
requerente para tomar
medidas específicas para
apreender receitas dos
crimes ou propriedades,
bem como equipamentos
ou outros instrumentos
(referidos no artigo 12.º,
alínea 1).

Cooperação internacional
Pedir ao Estado Parte
para fins de apreensão
requerente para tomar
(artigo 13.º da Convenção). medidas para identificar,
localizar e congelar ou
apreender as receitas dos
crimes, bem como
propriedades, equipamentos
ou outros instrumentos
(referidos no artigo 12.º, n.º 1
da Convenção), para fins
de eventual confiscação.

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

A legislação existente
permite a um Estado
apreender as receitas de
crimes, bem como
propriedades,
equipamentos ou outros
instrumentos.

Legislação existente que
permita a um Estado
responder a solicitações
para identificar, localizar e
congelar ou apreender as
receitas de crimes, bem
como propriedades,
equipamentos ou outros
instrumentos.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
INDICADORES
OPERACIONAIS

– submeter diretamente a
ordem emitida pelo
Estado Parte solicitante
para as suas autoridades
competentes, para fins
de execução;
– ou submeter o pedido às
suas autoridades
competentes, a fim de
obter uma ordem interna
de confiscação.

Estabelecer procedimentos
utilizando a UNTOC como
base jurídica (artigo 13.º,
alínea 6).

Número de solicitações de
apreensão feitas e
executadas, se aplicável,
relacionadas com o tráfico
seres humanos.

Número de solicitações
feitas e executadas, se for
o caso, para identificar,
localizar e congelar ou
apreender as receitas do
crime, bem como
Os Estados Partes que
propriedades,
recebem um pedido de
confiscação de outro Estado equipamentos ou outros
Parte podem escolher uma instrumentos, para fins de
eventual confiscação.
de duas ações:

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 5. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (continuação)

ANSEA, Asia Regional
Trafficking In Persons
(ARTIP) – Trafficking in
Persons: Handbook on
International Cooperation
(cap. 4, a publicar)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(tool 4.6)

UNODC, Mutual Legal
Assistance request writer
tool

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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Reforçar a partilha de
Estratégias e planos de
informação e a cooperação trabalho comuns em
entre agências a nível local implementação.
e internacional.

Racionalizar os recursos e
evitar duplicações.

Quadro ou aliança para a
cooperação em
implementação.

Promover a programação
conjunta e o
desenvolvimento de
estratégias e planos de
trabalho comuns.

Coordenar atividades entre Fórum(ns) de coordenação
que promovam a
organizações
cooperação e a
internacionais.
coordenação entre
agências, em
implementação.

Cooperação entre
organizações
internacionais e regionais.

Número de programas
conjuntos em
implementação.

Ponto focal para a
cooperação com
organizações de
cooperação policial
internacional e regional em
implementação (Ameripol,
Europol, Eapcco (África
Oriental), SARpcco (África
do Sul), (ASEANPol), CIS,
Interpol).

Utilização do quadro de
organizações regionais
(Ameripol, Europol, Eapcco
(África Oriental), SADC,
SARpco (África Austral),
ASEANPol), CIS ou
Interpol, facilitando a
cooperação operacional.

Incentivar e reforçar a
cooperação e a
comunicação direta entre
as agências de controlo de
fronteiras.

INDICADORES
OPERACIONAIS

Medidas para reforçar a
cooperação entre as
agências de controlo de
fronteiras para estabelecer
e manter canais diretos de
comunicação (artigo 11.º,
n.º 6 do Protocolo).

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

88
INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

TABELA 5. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (continuação)

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 2)

Por exemplo, a OSCE:
Alliance Against Trafficking
in Persons; UNIAP

Por exemplo, COMMIT
Memorandum of
Understanding and COMMIT
Sub-regional Plan of Action

UNODC, Toolkit to Combat
Trafficking in Persons, 2008
(cap. 4)

CIS – Program of
Cooperation to Combat
Trafficking in Human Beings
for 2007-2010.

UNODC – Convention on
Police Cooperation in South
East Europe (toolkit p. 158)

Interpol, Model [bilateral]
police Cooperation
agreement INTERPOL

RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

Cooperação entre as
organizações regionais
numa determinada região.

Assegurar a coerência das
recomendações políticas e
da assistência técnica
fornecida.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Fórum(ns) de coordenação
de doadores em
implementação, em
conformidade com a
Declaração de Paris sobre
a eficácia da ajuda.

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)
INDICADORES
OPERACIONAIS

Assegurar que existem
ligações fortes entre os
objetivos do Quadro de
Ação, os programas de
assistência dos países
doadores e as agências de
ajuda humanitária
parceiras.

Assegurar que as partes
interessadas são
consultadas para fazer um
balanço das atividades em
curso e efetuar uma
recolha das lições
aprendidas durante o
desenvolvimento de um
programa/projeto.

Assegurar a divisão do
Procedimento para a troca
trabalho com base nos
e partilha de informação
mandatos e competências em implementação.
centrais das organizações,
de forma a eliminar a
duplicação de esforços e a
racionalizar as atividades,
visando a sua eficácia a
nível de custos.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 5. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (continuação)
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

90

REQUISITOS DO
PROTOCOLO

INDICADORES
ESTRUTURAIS
(norma mínima)

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
Replicar ou ampliar as
alianças de cooperação já
existentes, como a aliança
contra o tráfico de seres
humanos da OSCE, ou a
iniciativa ministerial
coordenada para o
Mekong contra o tráfico de
seres humanos (COMMIT),
ou um projeto
interagências da ONU
sobre o tráfico de seres
humanos na sub-região do
Grande Mekong (UNIAP).

Harmonizar as prioridades,
estratégias e
procedimentos de
assistência entre países e
colocá-los em linha com as
prioridades, estratégias e
procedimentos declaradas
dos países beneficiários.

Aumentar o apoio ao
desenvolvimento de
capacidades através de
programas coordenados
que sejam consistentes
com as estratégias dos
parceiros nacionais.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
INDICADORES
OPERACIONAIS

TABELA 5. COORDENAÇÃO/COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (continuação)
RECURSOS

PARTE DOIS – QUADRO DE AÇÃO: TABELAS

(a) Recursos referidos nas tabelas21
ANHCR, Guidelines on International Protection: The
application of Article 1A(2) of the 1951 Convention
and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
to victims of trafficking and persons at risk of being
trafficked.
[Consult. 2009]. Disponível em:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/
rwmain?docid=443679fa4&page=search
ANHCR, Recommended Principles and Guidelines on
Human Rights and Human Trafficking, 2002
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.ohchr.org/documents/publications/
traffickingen.pdf
ANHCR, Refugee Protection and Human Trafficking,
Selected Legal Reference Materials, First Edition –
December 2008
Disponível em:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/498705862.html
21

Nota do Editor – Tratando-se de uma publicação de 2009, verificou-se que muitas das
hiperligações estavam quebradas, tendo-se procedido, sempre que possível, à sua
substituição (nestes casos, a entrada é precedida de: [consult. 30 out. 2014]). Quando
não encontrámos substituto para uma hiperligação quebrada, sinalizámos estas
entradas com: [consult. 2009]. Nas situações em que a hiperligação estava ainda ativa,
as entradas respetivas ficaram como na publicação original.
QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO
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ANSEA, Trafficking in Persons: Handbook on
International Cooperation, Asia Regional Trafficking In
Persons (ARTIP, UNODC)
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific
/2009/11/asean/Extract_from_the_Handbook_on
_International_Cooperation.pdf
Asia against Child Trafficking (ACT), Protecting the
Rights and Dignity of the Trafficked Child in South East
Asia, 2007
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://lastradainternational.org/doc-center/2098/
protecting-the-rights-and-dignity-of-the-traffickedchildren-in-southeast-asia
CEI, Program of Co-operation to Combat Trafficking in
Human Beings for 2007-2010.
[Consult. 2009]. Disponível em:
http://www.cis. Minsk.by/Main.aspx?uid=6630
Comissão Europeia, Measuring Responses to
Trafficking in Human Beings in the European Union:
An Assessment Manual, 2007
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[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://lastradainternational.org/doc-center/1438/
measuring-responses-to-trafficking-in-human-beings-inthe-european-union-an-assessment-manual
COMMIT, Memorandum of Understanding
Disponível em:
http://www.no-trafficking.org/reports_docs/commit/
commit_eng_mou.pdf
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COMMIT, Sub-regional Plan of Action
Disponível em:
http://www.no-trafficking.org/reports_docs/commit/
commit_spa2_final.pdf
Council of Europe, Handbook for parliamentarians: The
Council of Europe Convention on Action against
Trafficking in Human Beings, 2007
Disponível em:
http://assembly.coe.int/committeedocs/2007/
Trafficking-human-beings_E.pdf
DAW/DESA, Handbook for Legislation on Violence
against Women, 2009
Disponível em:
http ://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/
v-handbook.htm
ICMPD, Guidelines for the development and
implementation of a comprehensive national
anti-trafficking response, 2006
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.icmpd.org/Guidelines-for-the-Developmentand-Implementation-of-a-Comprehensive-National-AntiTrafficking-Respo.1851.0.html
INTERPOL – Model [bilateral] Police Cooperation
Agreement Interpol
www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials
OIM, Handbook on Direct Assistance for Victims of
Trafficking, 2007
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://publications.iom.int/bookstore/free/IOM_Handbook
_Assistance.pdf

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

93

ANEXOS

OIM. Ministério Federal do Interior da Áustria, Resource
Book for Law Enforcement Officers on Good Practices
in Combating Child Trafficking, 2006
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
Resource Book for Law Enforcement Officers on Good
Practices in Combating Child Trafficking, 2006
OIM / UN.GIFT, Caring for Trafficked Persons: Guidance
for Health Providers, 2009
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://publications.iom.int/bookstore/free/
CT_Handbook.pdf
OIM / UN.GIFT, Guiding Principles on Memoranda of
Understanding between Key Stakeholders and Law
Enforcement Agencies on Counter-Trafficking
Cooperation, 2009
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_
page=product_info&products_id=591
OIT, Combating Trafficking in Children for Labour
Exploitation: A resource kit for policy-makers and
practitioners, 2008
Disponível em:
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?
productId=9130
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OIT, Forced labour and human trafficking: A handbook
for labour inspectors, 2008
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_097835/
lang-en/index.htm
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OIT, Human Trafficking and Forced Labour Exploitation,
Guidelines for legislation and law enforcement, Special
action programme to combat forced labour, 2005
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.ilo.org/beijing/what-we-do/projects/
WCMS_081999/lang-en/index.htm
OMS, Ethical and Safety Recommendations for
Interviewing Trafficked Women, 2003
Disponível em:
http://www.who.int/gender/documents/en/
final%20recommendations%2023%20oct.pdf
ONU, Guidelines for Justice in Matters Involving Child
Victims and Witnesses of Crime, 2005
Disponível em:
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/
Guidelines_E.pdf
ONU, Legislative Guide for the Implementation of the
United Nations Convention against Corruption
Disponível em:
http://www.unodc.org/pdf/corruption/
CoC_LegislativeGuide.pdf
OSCE, Efforts to combat trafficking in human beings in
the OSCE area: co-ordination and reporting
mechanisms. 2008 Annual Report of the OSCE Special
Representative and Coordinator for Combating
Trafficking in Human Beings presented at the
Permanent Council Meeting, 13 November 2008
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.osce.org/cthb/36159?download=truef
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OSCE, Human Trafficking for Labour Exploitation/Forced
and Bonded Labour: Identification-PreventionProsecution; Human trafficking for Labour
Exploitation/Forced and Bonded Labour: Prosecution of
Offenders, Justice for Victims. Occasional paper, 2008
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.osce.org/cthb/31923
OSCE, South Eastern Europe’s Struggle Against
Trafficking in Persons. Stability Pact for South Eastern
Europe. Task Force on Trafficking in Human Beings,
2004
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.osce.org/cthb/72043?download=true
OSCE / ODIHR, National Referral Mechanisms. Joining
Efforts to Protect the Right of Trafficked Persons.
A Practical Handbook, 2004
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.osce.org/odihr/13967
OSCE / ODIHR, [Report on] Compensation for Trafficked
and Exploited Persons in the OSCE Region, 2008
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.osce.org/odihr/32023
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PNUD, Toolkit on Human Trafficking and HIV
(a ser publicado)
PNUD [et al.] – A Toolkit for Strengthening
Partnerships, 2006
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://cq-publish.dev.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/democratic-governance/civic_engagement/
undp-and-civil-society-organizations-a-toolkit-forstrengthening-partnerships/
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UN.GIFT, The Vienna forum report: a way forward to
combat human trafficking, corruption and human
trafficking: the grease that facilitates the crime, 2008
[Consult. 2009]. Disponível em:
http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/ebook2.pdf
UNICEF, Guidelines for Protection of the Rights of
Children Victims of Trafficking in Southeastern Europe,
Regional Office, Geneva
Disponível em:
http://www.unicef.org/ceecis/GUIDELINES_Protection_of
_Victims_of_Traffick-ing.pdf
UNICEF, Guidelines on the Protection of Child Victims of
Trafficking, Technical notes, 2006.
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_
Guidelines_en.pdf
UNICEF, Implementation Handbook for the Convention
on the Rights of the Child, 1998.
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.unicef.org/publications/index_43110.html
UNICEF, Reference Guide on Protecting the Rights of
Child Victims of Trafficking in Europe, 2006
Disponível em:
http://www.unicef.org/ceecis/protection_4440.html
UNICEF / Governo da Índia, Manual for Medical
Officers, Dealing with Child Victims of Trafficking and
Commercial Sexual Exploitation, 2005
Disponível em:
http://wcd.nic.in/ManualMedicalOfficers.pdf
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UNICEF / Governo do Kosovo, Lets Talk: Developing
Effective Communication with Child Victim of Abuse and
Human Trafficking, 2004
[Consult. 2009]. Disponível em:
http://www.childtrafficking.org/pdf/user/handbook_lets_
talk_a5_eng.pdf
UNICEF / UIP, Handbook for Parliamentarians:
Combating Child Trafficking, 2005
Disponível em:
http://www.ipu.org/PDF/publications/childtrafic_en.pdf
UNICEF / UNODC, Justice in Matters Involving Child
Victims and Witnesses of Crime: Model Law and
Related Commentary, 2005 – Incluindo a versão
amigável para crianças com o mesmo título e ano de
publicação
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.refworld.org/docid/4a096ce42.html
United Nations. ECOSOC, Guidelines (N.7) on Justice in
Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime.
ECOSOC Resolution 2005/20 22 July 2005
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/
resolution%202005-20.pdf
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UNODC, Anti-corruption Toolkit, 2004
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2446
UNODC, Assessment Toolkit on the Criminal Justice
Response to Human Trafficking.
A ser publicado em:
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/
publications.html
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UNODC, Compendium of International Legal
Instruments on Corruption, 2005
Disponível em:
http://www.unodc.org/documents/corruption/
publications_compendium_e.pdf
UNODC, Compendium of United Nations Standards and
Norms in Crime Prevention and Criminal Justice, 2006
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium
_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_English.pdf
UNODC, First Aid Kit for First Responders, 2009
[Consult. 2009]. A ser publicado em:
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/
publications.html
UNODC, Good practices for the protection of witnesses
in criminal proceedings involving organized crime, 2008
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/
Publications/Projects/indonesia/Good_practices_for_the
_protection_of_witnesses_in_criminal_proceedings
_involving_organized_crime.pdf
UNODC, Informal Expert Working Group on Joint
Investigations Report, 2008
[Consult. 2009]. Disponível em:
http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/
crp5.pdf
UNODC, Legislative guide for the implementation of the
TOCC and its Protocols, 2005
[Consult. 2009]. Disponível em:
http://www.unicri.it/wwd/justice/andean_countries/
andean-docs/CAC%20-%20 Guidelines%20(Eng).pdf
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UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, 2009
Disponível em:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf
UNODC, Model Law on Mutual Assistance in Criminal
Matters, 2007
Disponível em:
http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law
%20on%20MLA%202007.pdf
UNODC, Mutual Legal Assistance request writer tool,
www.unodc.org/mla/
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
https://www.unodc.org/mla/en/index.html
UNODC, The Competent National Authorities (CNAs)
On-line Directory
Disponível em:
www.UNODC.org/compauth/en/index.html
UNODC, Toolkit to Combat Trafficking in Persons 2008
(2.ª edição), 2008
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
Toolkit-files/07-89375_Ebook%5B1%5D.pdf
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UNODC / UIP / UN.GIFT, Handbook for
Parliamentarians, 2009
Disponível em:
http://www.ipu.org/PDF/publications/traffickingp-e.pdf
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UNOHCHR, Recommended Principles and Guidelines
on Human Rights and Human Trafficking.
E/2002/68/Add.1 20May 2002
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.ohchr.org/documents/publications/
traffickingen.pdf
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(b) Instrumentos jurídicos internacionais relacionados com a TiP*
African Charter on Human and Peoples' Rights [Carta
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos]
Disponível em:
http://www.hrcr.org/docs/Banjul/afrhr.html
Disponível também em português:
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/
textos-internacionais-dh/tidhregionais/carta-africa.html
American Convention on Human Rights [Convenção
Americana sobre os Direitos Humanos]
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_
Convention_on_Human_Rights.htm
Arab Charter on Human Rights, 2004 [Carta Árabe
sobre os Direitos Humanos, 2004]
Disponível em:
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html
Convention concerning the Prohibition and Immediate
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child
Labour, 1999 [Convenção sobre a Proibição e Ação
Imediata para a Eliminação das Piores Formas de
Trabalho Infantil, 1999 (Convenção n.º 182),
Organização Internacional do Trabalho]
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Disponível em:
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/
com-chic.htm
Disponível também em português:
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/
pdf/conv_182.pdf

* Esta lista foi extraída de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, Manual para
Parlamentares, ONU. GIFT, UIP e UNODC, 2009.
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Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Women [Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres]
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/
Inventory.update.oct.2007.as%20 posted.pdf
Disponível também em português:
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/
textos-internacionais-dh/tidhuniversais/
dm-conv-edcmulheres.html
Convention on the Rights of the Child, United Nations
[Convenção sobre os Direitos da Criança, Nações Unidas]
[Consult. 31 out. 2014]. Disponível em:
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
crc.aspx.
Disponível também em português:
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/
textos-internacionais-dh/tidhuniversais/
dc-conv-sobre-dc.html
Convention relating to the Status of Refugees, 1951
[Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, 1951,
Nações Unidas, Tratado de série, Vol. 189, p. 137]
Disponível em:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html
Disponível também em português:
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/
textos-internacionais-dh/tidhuniversais/
dr-conv-estatuto-refugiados.html

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

103

ANEXOS

Council of Europe, Convention on Action against
Trafficking in Human Beings [Conselho da Europa,
Convenção Relativa ao Combate contra o Tráfico de
Seres Humanos]
[Consult. 2009]. Disponível em:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/197.htm
Disponível também em português:
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_9/IIIPAG3_9_13.htm
Council of Europe, Convention on the Transfer of
Sentenced Persons [Conselho da Europa, Convenção
Relativa à Transferência de Pessoas Condenadas, 1983]
Disponível em:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/112.htm
Disponível também em português:
http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/
copy_of_anexos/convencao-sobre-a/downloadFile/file/
STE_112.pdf?nocache=1200486658.68
Council of Europe, Council Framework Decision of 19
July 2002 on combating trafficking in human beings
2002/629/JAI [Decisão-quadro do Conselho [...] relativa
à luta contra o tráfico de seres humanos]
Disponível em:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0629:EN:HTML
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Disponível também em português:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32002F0629&from=PT
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Declaration on the Elimination of Violence against
Women [Declaração sobre a eliminação da violência
contra as mulheres, Resolução da Assembleia-Geral
48/104 de 20 de dezembro de 1993]
[Consult. 31 out. 2014]. Disponível em:
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
Disponível também em português:
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_4/IIIPAG3_4_7.htm
Economic Community of West African States
Declaration on the Fight against Trafficking in Persons
[Declaração da Comunidade Económica dos Estados
da África Ocidental (ECOWAS) sobre o combate contra
o tráfico de seres humanos.]
[Consult. 31 out. 2014]. Disponível em:
http://www.unodc.org/pdf/crime/trafficking/
Declarationr_CEDEAO.pdf
Hague Convention on Protection of Children and
Cooperation in respect of Intercountry Adoption
[Convenção de Haia sobre a Proteção das Crianças e
Cooperação em Matéria de Adoção Internacional]
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=4
Disponível também em português:
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/
textos-internacionais-dh/tidhuniversais/
dc-conv-haia-dc.html
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ILO Convention concerning Forced or Compulsory
Labour [Convenção da OIT sobre o Trabalho Forçado
ou Obrigatório, 1930 (Convenção n.º 29)
Convenção para a Supressão do Tráfico de Seres
Humanos e da Exploração da Prostituição de Outrem]
Disponível em:
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029
Disponível também em português:
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/
pdf/conv_29.pdf
International Convention on the Protection of the Rights
of All Migrant Workers and Members of their Families
[Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos
de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros
das suas Famílias]
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
Disponível também em português:
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_5/IIIPAG3_5_1.htm
Inter-American Convention on International Traffic in
Minors [Convenção Interamericana sobre Tráfico
Internacional de Menores]
Disponível em:
www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-57.html
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Optional Protocol to the Convention on the Rights of the
Child on the involvement of children in armed conflict
[Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da
Criança relativo à participação de crianças em conflitos
armados]
[Consult. 31 out. 2014]. Disponível em:
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2007/11/29/
IV-11-c.en.pdf
Disponível também em português:
http://www.cnpcjr.pt/preview_documentos.asp?r=
1003&m=PDF
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the
Child on the sale of children, and child prostitution and
child pornography [Protocolo Facultativo à Convenção
sobre os Direitos da Criança relativo à venda de
crianças, prostituição infantil e pornografia infantil]
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
OPSCCRC.aspx.
Disponível também em português:
http://www.cnpcjr.pt/preview_documentos.asp?r=
1002&m=PDF
Organization of African Unity, Convention Governing the
Specific Aspects of Refugee Problems in Africa
[Organização da Unidade Africana, Convenção que
rege os aspetos específicos dos problemas dos
refugiados em África (“Convenção da OUA”), 10 de
setembro de 1969, 1001 U.N.T.S. 45]
Disponível em:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html
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Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea
and Air, supplementing the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime [Protocolo contra
o Tráfico Ilícito de Migrantes por Terra, Mar e Ar,
suplementando a Convenção das Nações Unidas contra
a Criminalidade Organizada Transnacional]
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=
ind&mtdsg_no=xviii-12-b&chapter=18&lang=en
Disponível também em português:
http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/
anexosorgint2/sections/relacoes-internacionais/
anexosorgint2/criminalidadetransnacion/downloadFile/
file/Conven%E7%E3oCriminalidadeTransnacional.pdf?
nocache=1203613202.3
Protocol Relating to the Status of Refugees [Protocolo
Relativo ao Estatuto dos Refugiados, 30 de janeiro de
1967, Nações Unidas, Série Tratados, Vol. 606, p. 267]
Disponível em:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3ae4.html
Disponível também em português:
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/
textos-internacionais-dh/tidhuniversais/
dr-prot-niorque.html

108

QUADRO INTERNACIONAL DE AÇÃO

ANEXOS

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime [Protocolo adicional à
Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade
Organizada Transnacional relativo à Prevenção, à
Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em
especial de Mulheres e Crianças]
[Consult. 20 nov. 2014]. Disponível em:
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%
20II/Chapter%20XVIII/XVIII-12-a.en.pdf
Disponível também em português:
http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-penal/textosmpenal/onu/protocolotr%E1ficopt.pdf
Protocol to the African Charter on Human and People’s
Rights on the Establishment of an African Court on
Human and Peoples’ Rights [Protocolo à Carta Africana
dos Direitos Humanos e dos Povos sobre a Criação de
um Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos
Povos]
Disponível em:
www.achpr.org/english/_info/court_en.html
Recommended Principles and Guidelines on Human
Rights and Human Trafficking (Report of the United
Nations High Commissioner for Human Rights to the
Economic and Social Council (E/2002/68/Add.1))
[Princípios e Diretrizes sobre Direitos Humanos e Tráfico
de Seres Humanos (Relatório do Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Direitos Humanos ao Conselho
Económico e Social (E/2002/68/Ad.1)]
[Consult. 31 out. 2014]. Disponível em:
http://www.un.org/ga/president/62/ThematicDebates/
humantrafficking/N0240168.pdf
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Rome Statute of the International Criminal Court
[Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional]
[Consult. 31 out. 2014]. Disponível em:
http://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm
Disponível também em português:
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textosinternacionais-dh/tidhuniversais/tpi-estatuto-roma.html
Slavery, Servitude, Forced Labour and Similar
Institutions and Practices Convention of 1926
[Convenção sobre a Escravatura, Servidão, Trabalho
Forçado e Instituições e Práticas Análogas, de 1926
(Convenção sobre a Escravatura de 1926)]
Disponível em:
http://www2.ohchr.org/english/law/slavery.htm
Disponível também em português:
http://bo.io.gov.mo/bo/i/99/50/out31.asp#ptg
South Asian Association for Regional Cooperation
Convention on Preventing and Combating Trafficking in
Women and Children for Prostitution [Associação do Sul
da Ásia para Convenção de Cooperação Regional para
a Prevenção e Combate ao Tráfico de Mulheres e
Crianças para Prostituição]
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/
SAARC_Convention_on_Trafficking_Prostitution.pdf
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Supplementary Convention on the Abolition of Slavery,
the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to
Slavery [Convenção Suplementar sobre a Abolição da
Escravatura, do Tráfico de Escravos e Instituições e
Práticas Análogas à Escravatura]
[Consult. 31 out. 2014]. Disponível em:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx
Disponível também em português:
http://www.gddc.pt/siii/docs/dl42172.pdf
WHO Draft guiding principles on human organ
transplantation [Projeto da OMS sobre os princípios
fundamentais do transplante de órgãos humanos]
[Consult. 31 out. 2014]. Disponível em:
http://www.who.int/ethics/topics/human_transplant/en/
United Nations, Declaration of Basic Principles of Justice
for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985
[Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativa às
Vítimas de Criminalidade e Abuso de Poder, ONU, 1985]
[Consult. 31 out. 2014]. Disponível em:
http://legal.un.org/avl/ha/dbpjvcap/dbpjvcap.html
United Nations Convention against Transnational
Organized Crime [Convenção das Nações Unidas
contra a Criminalidade Organizada Transnacional]
[Consult. 30 out. 2014]. Disponível em:
http://www.nao-estas-a-venda.sef.pt/docs/
ConvCrimOrganiz.pdf
Disponível também em português:
http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais
/anexosorgint2/sections/relacoes-internacionais/
anexosorgint2/criminalidadetransnacion/downloadFile/
file/Conven%E7%E3oCriminalidadeTransnacional.pdf?
nocache=120361320
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ANSEAN

Associação das Nações do Sudeste
Asiático (Association of Southeast Asian
Nations)

AMERIPOL

Comunidade de Polícias da América
(Policy Community of the Americas)

CEI

Comunidade dos Estados Independentes
(CIS – Commonwealth of Independent
States)

CoE

Conselho da Europa (Council of Europe)

COMMIT

Iniciativa Ministerial Coordenada do
Mekong contra o Tráfico (Coordinated
Mekong Ministerial Initiative Against
Trafficking)

COP

Conferência das Partes (Conference of
the Parties)

CTOC

Convenção contra a Criminalidade
Organizada Transnacional (Convention on
Transnational Organized Crime)

DAW

Divisão das Nações Unidas para o
Avanço das Mulheres (United Nations
Division for the Advancement of Women)
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DESA

Departamento dos Assuntos Económicos
e Sociais das Nações Unidas (United
Nations Department of Economic and
Social Affairs)

EAPCCO

Organização de Cooperação dos Chefes
de Polícia da África Oriental (Eastern
Africa Police Chiefs Cooperation
Organisation)

ECOSOC

Conselho Económico e Social das
Nações Unidas (Economic and Social
Council)

ECPAT

Acabar com a Prostituição Infantil,
Pornografia Infantil e Tráfico de Crianças
para Fins Sexuais (End Child Prostitution,
Child Pornography and Trafficking of
Children for Sexual Purposes)

EUROPOL

Serviço Europeu de Polícia (European
Union’s Law Enforcement Agency)

ICMPD

Centro Internacional para o
Desenvolvimento das Políticas Migratórias
(International Centre for Migration Policy
Development)

INTERPOL

Serviço Internacional de Polícia
(International Police Organization)

IPU

União Interparlamentar
(Inter-Parliamentary Union)

LEFÖ-IBF

Centro de Intervenção para Mulheres
Vítimas de Tráfico (Lefö-Interventionsstelle
für Betroffene von Frauenhandel)
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ODIHR

Gabinete para as Instituições Democráticas
e Direitos Humanos (Office for Democratic
Institutions and Human Rights)

OHCHR

Gabinete do Alto Comissariado para os
Direitos Humanos (Office for High
Commissioner for Human Rights)

OIM

Organização Internacional das Migrações
(International Organization for Migration)

OIT

Organização Internacional do Trabalho
(ILO – International Labour Organization)

ONG

Organizações Não Governamentais
(NGO – Non-Governmental
Organizations)

ONU

Organização das Nações Unidas

OSCE

Organização para a Segurança e
Cooperação na Europa (Organization for
Security and Cooperation in Europe)

SADC

Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral (Southern African
Development Community)

SARPCCO

Organização de Cooperação dos Chefes
de Polícia do Sul de África (Southern
African Regional Police Chiefs
Cooperation Organisation)

TIPP

Protocolo Relativo ao Tráfico de Seres
Humanos (Trafficking in Persons Protocol)

TOC

Criminalidade Organizada Transnacional
(Transnational Organized Crime)
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TOCC

Convenção contra a Criminalidade
Organizada Transnacional (Transnational
Organized Crime Convention)

UN

Nações Unidas (United Nations. Ver tb.
ONU)

UN.GIFT

Iniciativa Global contra o Tráfico de Seres
Humanos das Nações Unidas

UNCAC

Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção (United Nations Convention
Against Corruption)

UNDP

Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (United Nations
Development Programme)

UNHCHR

Gabinete do Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Direitos Humanos
(United Nations Office for the High
Commissioner for Human Rights)

UNHCR

Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados (United Nations High
Commissioner for Refugees)

UNIAP

Projeto Interagência das Nações Unidas
contra o Tráfico de Seres Humanos
(United Nations Inter-Agency Project on
Human Trafficking)

UNICEF

Fundo Internacional de Emergência das
Nações Unidas para as Crianças (United
Nations International Children’s
Emergency Funds)
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UNICRI

Instituto Inter-Regional das Nações
Unidas para Pesquisas sobre
Delinquência e Justiça (United Nations
Interregional Crime and Justice Research
Institute)

UNIFEM

Fundo de Desenvolvimento das Nações
Unidas para a Mulher (United Nations
Development Fund for Women)

UNODC

Gabinete das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime (United Nations Office on
Drugs and Crime)

UNTOC

Convenção das Nações Unidas contra a
Criminalidade Organizada Transnacional
(United Nations Convention against
Transnational Organized Crime)

VIH

Vírus de Imunodeficiência Adquirida
(HIV-AIDS – Acquired Immune Deficiency
Syndrome)
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