Podem ser reproduzidos pequenos excertos desta publicação, sem necessidade de
autorização, desde que se indique a fonte.
O conteúdo deste livro não exprime necessariamente a opinião da Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género.

FICHA TÉCNICA
Título: Tráfico de pessoas e tramitação criminal
Equipa de investigação: Marlene Matos e Ângela Maia (coordenação); Mariana
Gonçalves e Ricardo Pinto (investigação); Eunice Castro Seixas (colaboração)
Capa: Susana Santa Clara
Preparação da edição: Divisão de Documentação e Informação, CIG
Paginação, revisão e elaboração da edição eletrónica: Editorial do Ministério da
Educação e Ciência
ISBN: 978-972-597-408-7 (impresso)
978-972-597-409-4 (PDF)
© CIG, novembro, 2015
COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO
www.cig.gov.pt
Av. da República, 32, 1.o, 1050-193 Lisboa – Portugal
Tel.: (+351) 217 983 000 | Fax: (+35) 217 983 098
E-mail: cig@cig.gov.pt
Delegação do Norte

R. Ferreira Borges, 69, 3.º F, 4050-253 Porto – Portugal
Tel.: (+351) 222 074 370 | Fax: (+351) 222 074 398
E-mail: cignorte@cig.gov.pt

Índice

Tabelas, figuras e gráficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Nota prévia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Lista de siglas, acrónimos e abreviaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Executive summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Capítulo 1
Tráfico de pessoas: enquadramento(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Enquadramento histórico-legal do tráfico de pessoas . . . . . . . . . . . .
Convenções internacionais e diretivas comunitárias . . . . . . . . . . . . . . .
Tráfico de pessoas: legislação portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planos Nacionais Contra o Tráfico de Seres Humanos (PNCTSH) . . . .

27
27
27
29
32

1.2. Enquadramento científico do tráfico de pessoas . . . . . . . . . . . . . . . .

33

1.3. Enquadramento estatístico do tráfico de pessoas . . . . . . . . . . . . . . . .
Vítimas de tráfico de pessoas a nível internacional . . . . . . . . . . . . . . . .
Vítimas de tráfico de pessoas em Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Condenações por tráfico de pessoas a nível internacional . . . . . . . . . . . .
Condenações por tráfico de pessoas em Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37
37
37
39
40

3

Capítulo 2

Estudos empíricos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.1.	Tramitação criminal do tráfico de pessoas em Portugal:
análise documental . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.1.1.	 Objetivos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.1.2.	 Metodologia . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Procedimento e tipo de dados . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Processos autorizados e consultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materiais . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.1.3.	 Resultados . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.1.4.	 Discussão dos resultados . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.2.	Tramitação criminal do tráfico de pessoas em Portugal:
discursos dos/as profissionais do sistema de justiça . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.2.1.	 Objetivos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.2.2.	 Metodologia . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Procedimento . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Instrumento . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Participantes . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.2.3.	 Resultados . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Legislação portuguesa sobre o tráfico de pessoas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gestão de recursos no combate ao tráfico de pessoas . .  .  .  .  .  .  .  .  .
Meios humanos e especialização dos profissionais . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Atores envolvidos no tráfico de pessoas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.2.4.	 Discussão dos resultados . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo 3

Discussão integrada de resultados e conclusões . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo 4

Recomendações . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Recomendações a nível da compreensão do fenómeno . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Recomendações a nível da legislação . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Recomendações a nível da formação dos/as agentes de justiça . .  .  .  .  .  .  .  .
Recomendações a nível da cooperação nacional e internacional . .  .  .  .  .  .  .
4

43
44
44
44
44
48
50
51
62
66
66
66
66
67
67
68
68
73
75
77
80

87

93
94
94
95
95

Recomendações a nível do apoio à vítima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomendações relativas aos/às traficantes e punição do crime . . . . . . . . .

96
97

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Legislação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Lista de entidades contactadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5

Índice de tabelas, figuras e gráficos
Tabela 1. Número de vítimas de tráfico de pessoas identificadas pelos
Estados-membros e Portugal (2008-2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Tabela 2. Número de indivíduos condenados por tráfico de pessoas, pelos
Estados-membros e por Portugal entre 2008 e 2012 . . . . . . . . . . . .

40

Tabela 3. N.o de processos-crime, arguidos/as e condenados/as na fase de
julgamento findos nos tribunais judiciais de 1.a instância, por
crime de tráfico de pessoas/tráfico de menores, nos anos de
2007 a 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Tabela 4. Caracterização sociodemográfica dos condenados/as . . . . . . . . .

56

Figuras
Mapa 1.

Distribuição dos processos analisados, por distrito . . . . . . . . . . .

49

Gráficos
Gráfico 1. Vítimas sinalizadas e confirmadas por tráfico de pessoas
entre 2009 e 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Gráfico 2. Vítimas confirmadas, por finalidade de tráfico, em Portugal,
no período entre 2009 e 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Gráfico 3. N.o de agentes/suspeitos/as (pessoa singular) registados/as pelas
autoridades policiais por tráfico de pessoas, por sexo, em
Portugal, entre 2010 e 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Gráfico 4. Número de reclusos/as preventivos/as e condenados/as pelo crime
de tráfico de pessoas entre 2012 e 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Gráfico 5. Distribuição de processos de tráfico de pessoas, por distrito . . . .

47

Gráfico 6. Processos acusados: infração principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

6

Nota prévia

O estudo que agora se publica resultou da necessidade de se compreender em
que medida o sistema judicial português se apropriou da tipologia do crime de tráfico de pessoas, tal como hoje o conhecemos, e que decorreu das mudanças ocorridas
com as revisões do Código Penal de 2007 e de 2013, bem como da necessidade de
dar resposta a algumas observações de organismos internacionais sobre o número de
condenações pelo crime de tráfico de pessoas em Portugal.
Para tal, foram propostos à equipa de investigação os seguintes objetivos:
t "
 OBMJTBS RVBMJUBUJWBFRVBOUJUBUJWBNFOUF PTQSPDFTTPTJOJDJBEPTQFMPDSJNF
de tráfico de pessoas, percorrendo todo o processo que conduz à condenação
por este crime.
t "QVSBS DPOIFDFSFSFìFUJSTPCSFGBUPSFTRVFQPTTBNQSPNPWFSBGSBHNFOUBÎÍPEFQSPDFTTPT RVFOÍPTFDPOTPMJEBSBN OFNSFìFUJSBNBTVBOBUVSF[B
inicial, como crime de tráfico de pessoas.
t *EFOUJëDBSPTQSPDFTTPTSFHJTUBEPTQFMPT»SHÍPTEF1PMÓDJB$SJNJOBMDPNP
crime de tráfico de pessoas.
t "OBMJTBSPTQSPDFTTPT EVSBOUFBGBTFEFJORVÏSJUP JOEJDBOEPPTFWFOUVBJT
arquivamentos e qualificações diversas.
t &OVODJBSPOÞNFSPEFDPOEFOBÎÜFTFWÓUJNBTEPDSJNFEFUSÈëDPEFQFTTPBT 
tipo de penas e sua extensão.
t "QVSBSPUJQPEFDSJNFTEFUSÈëDPEFQFTTPBT USÈëDPQBSBëOTEFFYQMPSBÎÍP
sexual, laboral, mendicidade, escravidão, extração de órgãos e a exploração
para outras atividades criminosas), em que houve condenações.
t "QSFTFOUBSPOÞNFSPEFJOEFNOJ[BÎÜFTDPODFEJEBTËTWÓUJNBTFTFVTNPOtantes.
t "OBMJTBS EFVNBGPSNBRVBMJUBUJWB GBUPSFTRVFQPTTBNPCTUBSBPQSFFODIJmento dos elementos tipificadores do crime de tráfico de pessoas.

7

A análise da informação apurada e o conjunto de recomendações desta derivada consubstanciaram-se no relatório Tráfico de pessoas: da sinalização à condenação
criminal, apresentado em dezembro de 2013.
A presente publicação, integrada na Coleção «Estudos de Género», assume-se
como uma versão compacta e revista daquele relatório, uma vez que inclui dados até
2015. Por conseguinte, e tendo cumprido os objetivos então propostos, este estudo
permite à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género dar a conhecer a
realidade do crime de tráfico de pessoas no nosso país. Igualmente, através deste instrumento de trabalho, pretende-se auxiliar as intervenções nesta matéria e motivar a
realização de estudos subsequentes acerca da temática, de forma a fomentar-se o seu
conhecimento técnico-científico e a melhoria das práticas a si associadas.
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
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Executive summary

Introduction
Although human trafficking is a phenomenon that has received increasing
attention from several national and international agencies, governmental and nongovernmental, there is a lack of studies characterizing and evaluating it systematically
(Choo, Jang, & Choi, 2010; Gozdziak & Collett, 2005; Gozdziak & Bump, 2008).
Specifically on the criminal proceedings of the trafficking in persons, the available
studies are very recent and still scarce. Nevertheless, most have evidenced obstacles
at different stages of the criminal process – signaling, investigation, prosecution and
trial – that help to explain the low conviction rates for this crime (Constantinou,
2013; Farrell, McDevitt, & Fahy, 2010; Farrell, Owens, & McDevitt, 2014; National
Rapporteur on Trafficking in Human Beings, 2012; National Rapporteur on
Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children, 2014; Nichols
& Heil, 2014; Spohn, 2014; Verhoeven & Gestel, 2011; Verhoeven, Gestel, Jong,
& Kleemans, 2015). In Portugal, studies of the human trafficking phenomenon
have been focusing mainly on trafficking offenses for sexual exploitation (Santos,
Gomes, Duarte, & Baganha, 2008; Silva, Ribeiro, & Granja, 2013). However, other
forms of exploitation are increasingly detected, like human trafficking for labor
exploitation, organ extraction, forced begging and other criminal activities.
At the same time, the analysis of international statistics reveals that the global
criminal justice response against human trafficking remains insufficient. In spite
of the legislative progress in terms of the specific criminalization of the trafficking
in persons in many countries, the overall number of convictions for this crime is
still very low, leading several international organizations (e.g., Group of Experts
on Action against Trafficking in Human Beings [GRETA], 2013; OCSE, 2013;
UNODC, 2014) to warn about the need to examine the factors that contribute
to the low conviction rates and to introduce greater proportionality between the
seriousness of the crime and the severity of penalties. The present research sought
to address one of the recommendations of GRETA (2013) to Portugal: to conduct
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empirical studies that help us understand the factors that explain the low rate of
convictions for the crime of trafficking in persons.

Overall objectives
This research includes two studies: the first is based on the analysis of the
criminal proceedings for the crime of trafficking in persons and the second focused
on the analysis of the discourses of justice system professionals engaged in these
proceedings. The overall objectives of these exploratory studies are: to identify the
universe of proceedings initiated in Portugal for the crime of trafficking in persons
from 2007 to 2015; to describe the number of convictions for trafficking in persons
and the nature of the crimes in which there were convictions and, particularly,
to understand the characteristics of criminal procedures leading to conviction for
this crime or its fragmentation or filing. At the same time, we aim to identify the
number of convicts and victims of the crime of trafficking in persons, the type and
extent of legal damages and also the compensation awarded to the victims.

Summary of studies
STUDY 1: Criminal Proceedings of Trafficking in Persons in Portugal: Document
Analysis

Objectives
This study sought, through a document analysis of criminal cases for trafficking
in persons, to describe and understand the factors that may have contributed to the
conviction for the crime of trafficking in persons and for its filing or fragmentation
JOPUIFSDSJNFTUIBUEJEOPUSFìFDUUIFFWJEFODFPSUIFJOJUJBMTVTQJDJPOTPGUSBïDLJOH
crime.
To achieve that goal, 30 processes, elapsed between 2007 and 2013, were
analyzed, among which: a) three resulted in conviction of the accused; b) two
reached the end of the investigation stage and kept the charge of trafficking in
persons, currently awaiting trial; c) four in which there were evidence of trafficking
in persons at the opening of the investigation, were charged and prosecuted for
related offenses, resulting in the acquittal of three cases, while one was at the time
of the analysis awaiting trial; d) finally, twenty one cases were indicted for the crime
of trafficking in persons and were filed at the end of the investigation stage.
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Methodology
Procedure and type of data
With the aim of analyzing the cases that initiated criminal procedure for the
crime of trafficking in persons, from 2007 to 2015, several demarches were made,
near several government entities (sources: Public Prosecutor’s Office of the Republic,
Judiciary Police, Service of Foreigners and Borders). It was possible to identify 481
cases initiated for the crime of trafficking in persons, of which, according to the
different listings received, 330 (69%) were filed and 151 (31%) progressed to the
stage of prosecution for trafficking in persons or related crimes. We only identified
nine cases resulting in conviction for the crime of trafficking in persons. Of these,
four (45%) were convicted of human trafficking for labor exploitation, three (33%)
for sexual exploitation, one (11%) for forced mendicity and one (11%) for slavery
under article 160 of the Penal Code. Subsequently, we requested permits for
consultation of 164 of these proceedings, corresponding to 34% of the identified
processes, having analyzed 30 cases validated for this study.
Materials
The gathering of data was performed with the aid of a scientifically based
structured grid, which contained a set of questions that allowed researchers to
intentionally collect the desired information in all the examined cases.

Results
In total, it was possible to analyze 30 cases, which corresponds to about 6% of
cases that, according to the sources consulted, took place in Portugal between 2007
and 2015. These cases were in different stages of criminal proceedings, including
the accused for the crime of trafficking in persons awaiting trial (n = 2), convicted
for this crime (n = 3), accused and acquitted for related crimes (n = 4) and also filed
(n = 21). In the cases of the three convictions, two were related to trafficking for
sexual exploitation and one for labor exploitation.
Given the similarity observed in the main dimensions considered in cases
where there has been prosecution and/or conviction for trafficking in persons, we
chose to analyze their features in an integrated manner in the five cases found in
these two categories. Thus, with regard to the stage of criminal investigation and
judicial inquiry, a number of common denominators were observed in these cases,
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namely: a) a proactive process of criminal investigation, through a planned, timely
and opportune strategy; b) a broad research, to the extent that it included collecting
evidence from various types of proof, essential to the merits of the accusation of
trafficking in persons, properly validated by the court, in an appropriate cooperation
with the Public Prosecution, not getting, therefore, dependent solely on the
testimony of victims; c) an effective transnational collaboration, in those cases where
authorities from other countries were involved; d) and the mobilization of a large
number of «operational staff» in the criminal investigation. These denominators
allowed the justice system to progress the initial suspicion of a crime of trafficking
in persons to a based charge, where it was possible to gather all the defining elements
of this crime, according to article 160 of the Penal Code.
With regard to the trial stage, considering the cases already convicted, three
different situations configuring the conviction of the defendants were observed: a)
conviction for trafficking in persons crimes; b) conviction for trafficking in persons
and related crimes; c) and conviction only for related crimes. In cases where there
were identified victims, it was possible to acknowledge the importance of their
contribution to the conviction, as several references to the quality of their reports,
specifically with regard to its degree of detail, the attitude of cooperation with
judicial authorities and their general emotional state consistent with the experience
of a trafficking victim. The contemplation of the circumstances under which the
witness was held became, therefore, essential. Finally, for a more informed view
about the condition of particular vulnerability of the victim, the importance of
calling upon technical advice of multidisciplinary teams was highlighted.
In the cases in which there was fragmentation, that is, where the inquiry phase
had ended, resulting in prosecution for related offenses, one was still in progress
awaiting trial and three resulted in acquittal. In the last case, with regard to the phase
of the criminal investigation and judicial inquiry, there weren’t enough evidences
for the definition of the crime of trafficking in persons. This circumstance was
SFìFDUFE BGUFSXBSET JOUIFQSPHSFTTJPOPGBNPSFjGSBHJMFxBDDVTBUJPO JOTVïDJFOUMZ
sustained on evidence as to allow its classification as such and perhaps, therefore,
more likely to result in acquittal. Regarding the trial stage, the fact that the victims
have not attended the hearings was, surely, one of the main obstacles for further
proceedings. It should, however, be noted that, throughout these proceedings,
there was no evidence of any protective mechanism for these victims, nor have any
requests for compensation been activated.
The proceedings initiated for trafficking in persons that resulted, during the
investigation, in filing, represent the majority of consulted cases (71%), including
ten for sexual exploitation purposes, five for labor exploitation and six for child
trafficking. This percentage is consistent, in proportional terms, with the total
number of cases (n=481) identified in the listings of which about 69% were filed.
Thus, most of the cases that were initiated for trafficking in persons resulted, still in
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the investigation phase, in filing. One of the common characteristics of these cases
was the prolongation of the period of collection of evidence, observed in repeated
requests to postpone the deadline. We also observed other critical incidents at the
criminal investigation that may have contributed to its non-consolidation as a crime
PGUSBïDLJOHJOQFSTPOT TVDIBTPNJTTJPOT ìBXT MBQTFTPSFSSPSTɨFSFXBTBMTPB
total omission, in all cases, of the reference to the victim as an especially vulnerable
person, as well as specific measures to ensure his/her protection.
STUDY 2: Criminal Proceedings of Trafficking in Persons in Portugal: Discourses
from the justice system
Objectives
This study, based on interviews to «key stakeholders», i.e., professionals of the
justice system considered relevant in criminal proceedings of human trafficking,
attempted to answer the following research question: which are the difficulties
associated to criminal proceedings of human trafficking in Portugal, specifically in
the processes of criminal investigation, prosecution and conviction of the suspects?
More specifically, this study aimed at identifying the factors that, according to
the professionals of the justice system, block the recognition, in concrete cases, of the
typifying elements of the crime of human trafficking, leading to few prosecutions
and convictions for this offense.
Methodology

Sample and procedure
The request for the interviews was addressed to two professional groups within
the justice system: criminal police and magistrates. In total, we conducted 18
interviews, 13 to magistrates and 5 to criminal police bodies. For the data collection,
we used a qualitative semi-structured interview. The data was subjected to a thematic
analysis performed by two researchers and validated by two independent judges.
Results
From the speech of the professionals who work in the justice system, three
aggregative topics emerged that, together, help to clarify the factors that, from their
point of view, hinder the fulfillment of all the defining elements of the crime of
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trafficking in persons and, consequently, promote filing or fragmentation of cases
UIBUXFSFOPUDPOTPMJEBUFEOPSSFìFDUFEJUTPSJHJOBMOBUVSFBTTVDI
The first factor was the current Portuguese legislation. Indeed, on one hand,
there was a favorable assessment regarding the fact that, recently, there have been
consecrated legislative changes that include new forms of trafficking, making the
legal framework more extensive, inclusive and convergent with European directives,
as well as the fact that the consent of the victim has become irrelevant, and the
fact that, currently, there is a greater harmony in relation to evidence in the fight
against organized crime. On the other hand, the participants took a critical position
against the current legislation, based mainly on account of the high emphasis put
on procedural requirements in the production of proof and evidence needed for
classification as illicit trafficking in persons, the current disaggregated wording in
several decree-law of evidence, as well as the subjectivity of some of its dimensions
of classification (e.g., the condition of particular vulnerability of the victim).
Therefore, in their view, these factors may hinder the continuation of the criminal
investigation and court proceedings, promoting, as opposed to desired, the filing
or fragmentation.
To these obstacles was added the legislative redundancy regarding other crimes
under Portuguese law (e.g., slavery, illegal immigration assistance, incitement to
prostitution). In this context, the Penal Code was taken as an invitation to the
definition of singular crimes to the detriment of a crime such as trafficking in
persons, which requires an integrated, dynamic and longitudinal approach. In a
metaphorical sense, it is as if the actors of the justice system had more favorable
conceptual and technical conditions to capture the «photograph» of ordinary
crimes than the «motion picture» of the complex reality of trafficking in persons, a
characteristic which is transversal to several offenses classifiable in the category of
organized crime. Any changes to the legislative level should, however, be assisted by
other changes. For example, at the level of resource management, it seems relevant to
advance towards the aggregation of the evidence in a brief essay, easily understandable
and operational. This would be in accordance with the recommendation in point
number 173 of GRETA’s report (2013), which suggests the harmonization of the
laws on special investigation techniques.
Simultaneously, the participants’ discourse denoted, emphatically, their critical
awareness of other shortcomings of the justice system regarding available resources.
In addition to more systemic difficulties, such as the need to ensure greater speed
at the beginning of these investigations, a more proactive than reactive attitude and
a greater capacity of organization/planning/cooperation, there were also reported
other more circumscribed and specific shortcomings, particularly in vocational
sensitivity for this new type of crime and specialized training of the professionals
engaged in the fight against this crime. The latter has been a difficulty reported also
at the international level (Farrell et al., 2014).
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In terms of the victims, an attitude of greater protection is required to meet
the European recommendations on the matter (GRETA, 2013), including a set
of needs related to Portugal implementing measures to protect and promote their
rights. Moreover, according to the findings of both studies, the disregard of the
victims’ vulnerability and needs is assumed, precisely, as one of the factors that may
be contributing to hinder the characterization of this crime.
Finally, this crime involves defendants who often present high sophistication
in their activities and an organized modus operandi (e.g., international mobility),
which may explain, at least partially, the failure to its criminal accountability
and, therefore, the repression of crime. In parallel, statements by the participants
regarding the inadequacy of law enforcement measures that have been applied to the
defendants within these criminal proceedings, also seem to be a relevant aspect, as
the adoption of «soft» measures may encourage the destruction of evidence, making
the investigation and prosecution of this crime less effective.
In short, the progress reported by the participants in terms of legislation will
have to be accompanied by other type of changes, some of systemic nature, others
more specific. In addition to «a good, comprehensive legislative framework», the fight
against human trafficking must be sustained by an efficient criminal procedure: an
efficient legal phrasing of the means of evidence, supported by objective instruments
for this process to be considered valid; specialized training of an ongoing nature (e.g.,
in terms of technical interrogation/interview of the victims); an efficient cooperation
between the various criminal police bodies, at the national and international levels,
with the Public Prosecution Services and magistrates; a greater clarification of the
condition of special vulnerability of the victims and an informed perspective on the
extension of the phenomenon of human trafficking.
In sum, the fact that trafficking in persons is considered an organized crime
reinforces the need for a proactive attitude of the actors of the justice system
(more articulated, organized and skilled professionals) and the strengthening of
technical means of investigation in order to offer a substantial improvement in their
effectiveness.
Integrated discussion and main conclusions
According to the findings of legal proceedings in Portugal, the cases ending
with convictions for trafficking in persons are scarce, in total less than 2% of the
known universe of cases initiated by this crime; in parallel, about 69% of these cases
ended in filing. Therefore, during the period 2007-2015, it was found to be more
likely that the proceedings initiated by the crime of trafficking in persons resulted
in its filing that in its fragmentation. This data seems to deconstruct the «myth» that
the cases of trafficking in persons culminate predominantly in its fragmentation
and, consequently, in the conviction of the accused for related crimes.
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The current legislation, although inclusive, comprehensive and in accordance
with EU and international recommendations, continues to raise difficulties, as it
was indeed anticipated upon its publication (Mendes, 2007). Specifically, one of
the difficulties lies in the apparent competition between the crime of trafficking in
persons and other crimes with which it often sets connections. In the judgments
of the consulted cases where there was a conviction, as in the speeches of the
QSPGFTTJPOBMTJOUIFKVTUJDFTZTUFN JUXBTQPTTJCMFUPJEFOUJGZFYUFOTJWFSFìFDUJPOT
on the challenges that arise in the distinction between the crime of trafficking in
persons and other criminal offenses. In fact, as advocated by Mendes (2007), «the
boundaries between all these offenses are ambiguous when we take into consideration
the means of practicing trafficking in persons» (p. 12). Another difficulty lies in the
existence of some legislative redundancy, particularly evident for the crime of slavery
and aggravated pimping (Vaz Patto, 2013).
In several filed cases, it was possible to verify that the reason given for its outcome
was the absence of classifying elements of the crime due to lack of substantiating
evidence. Several factors contributed to this: on one hand, the fact that in filed cases,
we observed a pattern of delays, lapses and/or omissions at the criminal investigation
stage, compromising a timely, coordinated and efficient collection of evidence; on
the other hand, the collected evidence were not considered sufficient to make an
accusation, and, in these cases, the judge focused on the absence of a witness/victim
or the inability to locate the suspect or defendant to acquit or file the case.
The fact that in the proceedings analyzed (including those where there was
a conviction) there was a lack of concern about the protection and support of
the victims may at the same time explain and contribute to the victims’ lack of
cooperation during the case, as well as to the difficulty in locating them or access
their testimonies. Ironically, one continues to observe, throughout the criminal
procedure, the excessive centralization in the testimony of the victims, under the
traditional and classical methods.
In conclusion, as trafficking in persons is a complex crime, it requires an expert,
qualified and specialized approach, as well as a practical investigation assisted by
appropriate «tools». In this sense, a proactive, opportune, timely and collaborative
investigation is needed in order to adopt the «lens» of trafficking in persons and
to be able to capture the entire «picture» that characterizes this phenomenon.
Therefore, we need to optimize the transposition and implementation of various
political and legislative guidelines, national and internationally, to the everyday
attitudes and professional and institutional practices. It is also expected that the
recent changes raised by successive National Plans Against Trafficking in Human
Beings (NPATHB) allow for the overcoming of the current difficulties. Among
these changes, we stress the reinforcement in the number of human resources and
improvements in the training and qualification of the officials of the justice system
to meet the specific nature of the crime (Constantinou, 2013; Farrell et al., 2014;
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Gallagher & Holmes, 2008; Kangaspunta, 2015; Nichols & Heil, 2014; Santos
et al., 2008; Schauer & Wheaton, 2006). An improvement of the effectiveness of
the judiciary officials could imply the creation of specialized departments with
multidisciplinary research teams, oriented specifically for this type of crime, with
BHJMF DPNNVOJDBUJPO ìPXT CFUXFFO UIF DJWJM TPDJFUZ PSHBOJ[BUJPOT  UIF DSJNJOBM
police bodies and the Public Prosecutor, and under the control of this latter
organism, which should play a proactive role. This proposal is echoed in other
studies (e.g., Santos et al., 2008; Simeunovic-Patic & Copic, 2010), which describe
some controversy about the role of the Public Prosecutor, this being considered by
some as a passive recipient of surveys, a «head without limbs» (Santos et al., 2008,
p. 308), with problems of internal lack of coordination, often as a result of high
procedural volume for the existing human resources (Couto, 2012, pp. 240-241).
Another recommendation involves the establishment of good practices for national
and international cooperation; streamlining of multidisciplinary teams already
under those NPATHB; ultimately, improving measures of protection and assistance
to the victims, in compliance with the assumptions of the victim status, and as
suggested by previous studies (e.g., Couto, 2012; David, 2007, 2008; Nichols &
Heil, 2014; Reid, 2010; Schauer & Wheaton, 2006; Smith et al., 2009; Teixeira,
2010), stressing here the importance of ensuring the necessary support, either legal
or social, and in terms of the victims’ physical and psychological health. In other
words, the intervention in the crime of trafficking in persons is not exhausted in its
repression, since many victims will have to continue to deal with its effects.
We hope this research can contribute to a new approach on trafficking in
persons» crime, one which promotes a better informed professional practice and
produces specific impacts in the suppression of crime and in the quality of the
support provided to the victims of trafficking in persons in Portugal.
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Embora o tráfico de pessoas seja um fenómeno que tem merecido grande atenção por parte de várias entidades nacionais e internacionais, governamentais e não
governamentais, escasseiam estudos que o permitam caracterizar e avaliar de forma
sistemática (Choo, Jang, & Choi, 2010; Gozdziak & Collett, 2005; Gozdziak &
Bump, 2008). Sobre a tramitação criminal dos processos de tráfico de pessoas, os
estudos são muito recentes e ainda raros. Apesar disso, a maioria tem evidenciado
diversos obstáculos nas diferentes fases do processo criminal – sinalização, investigação, acusação, julgamento – que ajudam a explicar a reduzida taxa de condenação a
nível internacional (Constantinou, 2013; Farrell, McDevitt, & Fahy, 2010; Farrell,
Owens, & McDevitt, 2014; National Rapporteur on Trafficking in Human Beings,
2012; National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence
against Children, 2014; Nichols & Heil, 2014; Spohn, 2014; Verhoeven & Gestel,
2011; Verhoeven, Gestel, Jong, & Kleemans, 2015). Em Portugal, os estudos sobre o
fenómeno têm-se debruçado mais sobre os crimes de tráfico para fins de exploração
sexual (Santos, Gomes, Duarte, & Baganha, 2008; Silva, Ribeiro, & Granja, 2013).
Outros estudos apenas tangencialmente examinaram o tráfico humano, uma vez
que o seu objetivo principal foi a análise do fenómeno da prostituição (p. ex., Manita
& Oliveira, 2002; Ribeiro, Silva, Schouten, Ribeiro, & Sacramento, 2007). Apesar
da maioria das vítimas de tráfico de pessoas ser sujeita a exploração sexual, cada vez
mais se detetam outras formas de exploração. Especificamente, o tráfico de pessoas
para fins de exploração laboral tem registado um aumento nos últimos anos, tendo-se
observado que entre 2010 e 2012 cerca de 40% das vítimas de tráfico foram alvo de
trabalhos forçados (UNODC, 2014).
A análise dos dados estatísticos internacionais revela que a resposta global da
justiça criminal face ao tráfico de pessoas permanece insuficiente. Apesar do progresso legislativo ao nível da criminalização específica do crime de tráfico de pessoas
em vários países, o número global de condenações por este crime ainda é muito
reduzido, sem evidência de mudança nesse cenário. Apenas 4 em cada 10 países
relataram 10 ou mais condenações por ano e cerca de 15% não relataram qualquer
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condenação (UNODC, 2014). Este reduzido número de condenações tem conduzido vários organismos (p. ex., Group of Experts on Action against Trafficking in
Human Beings [GRETA], 2013; OCSE, 2013; UNODC, 2014) a alertar para a
necessidade de se conhecer os fatores que efetivamente contribuem para as reduzidas
taxas de condenação em cada país e de se estabelecer uma maior proporcionalidade
entre a gravidade do crime e a severidade das penas aplicadas pelos/as magistrados/as,
no sentido de melhor dissuadir a sua prática e proteger as suas vítimas. No mesmo
sentido, a Estratégia da União Europeia para a Erradicação do Tráfico de Seres
Humanos 2012-2016 estabelece como uma das cinco prioridades para o combate ao
tráfico de pessoas o reforço da ação penal contra os traficantes.
O presente trabalho procura responder a essas recomendações, isto é, compreender os fatores que explicam a reduzida taxa de condenação por este crime no nosso
país. Esta investigação, de carácter exploratório, contemplou dois estudos: o primeiro
analisou a tramitação de processos-crime por tráfico de pessoas e o segundo analisou os discursos de profissionais do sistema de justiça sobre essa tramitação. Os seus
principais objetivos foram: analisar, quantitativa e qualitativamente, o universo de
processos iniciados em Portugal, entre 2007 e 2015, pelo crime de tráfico de pessoas,
percorrendo todo o processo desde a fase em que este é reportado aos órgãos de polícia
criminal até ao seu desfecho (condenação, fragmentação ou arquivamento); descrever
o número de condenações por tráfico de pessoas e a natureza dos crimes em que houve
condenações (tráfico para fins de exploração sexual / laboral / mendicidade / extração
de órgãos / adoção ilegal1 PUJQPEFQFOBTFBTVBFYUFOTÍPDPOIFDFSFSFìFUJSTPCSFPT
fatores que promovem a fragmentação de processos que não se consolidaram nem
SFìFUJSBNBTVBOBUVSF[BJOJDJBMDPNPDSJNFEFUSÈëDPEFQFTTPBT BTTJNDPNPPTFV
arquivamento. Paralelamente, foram identificados o número de condenados/as e de
vítimas do crime de tráfico de pessoas, o tipo de penas e a sua extensão e, ainda,
eventuais indemnizações concedidas às vítimas. O segundo estudo procurou, mais
especificamente: identificar as dificuldades associadas à tramitação do crime de tráfico
de pessoas em Portugal, nomeadamente no que respeita aos processos de investigação
criminal, de acusação e de condenação dos arguidos; conhecer os fatores que, do ponto
de vista dos/as profissionais do sistema de justiça, impedem que se verifiquem todos
os elementos tipificadores do tráfico de pessoas, levando a que muitas suspeitas desse
crime não se traduzam em acusações e condenações pela sua prática.
Este relatório está organizado em quatro capítulos: no capítulo 1 – enquadramento – são apresentados os principais marcos históricos na evolução legislativa do
crime de tráfico de pessoas, o enquadramento científico do tema, dando-se a conhecer o estado da arte e, ainda, os dados estatísticos mais recentes sobre o tráfico de
pessoas em Portugal. No capítulo 2 são descritos os estudos empíricos. Os objetivos
1

Este objetivo foi atualizado, passando a integrar mendicidade/extração de órgãos/adoção ilegal, tal como prevê a atual legislação
(art.o 160.o do Código Penal).
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gerais que lhes presidiram e as respetivas questões de investigação traduziram-se na
realização de dois estudos: a) Tramitação criminal do tráfico de pessoas em Portugal: análise documental; b) Tramitação criminal do tráfico de pessoas em Portugal:
discursos dos/as profissionais do sistema de justiça. Para cada um desses estudos,
são indicados os/as participantes/amostra, os procedimentos de recolha de dados,
a metodologia de análise, os resultados e a sua discussão. No capítulo 3, apresenta-se
uma discussão geral integrada de ambos os estudos e as respetivas conclusões. Este traCBMIPDPOIFDFVBMHVNBTMJNJUBÎÜFTFDPOTUSBOHJNFOUPTRVFTÍPJHVBMNFOUFSFìFUJEPT
Por fim, no capítulo 4, são apresentadas recomendações sustentadas nas conclusões
dos estudos.

25

Capítulo 1
Tráﬁco de pessoas: enquadramento(s)

1.1. Enquadramento histórico-legal do tráfico de pessoas
Convenções internacionais e diretivas comunitárias
Ao longo das últimas décadas, Portugal tem ratificado convenções e protocolos
que se relacionam, direta ou indiretamente, com a prevenção e o combate ao tráfico
de pessoas e, ainda, com o processo de assistência às vítimas (p. ex., Convenção relativa
à Escravatura; Convenções relativas ao Trabalho Forçado, Convenção de Genebra
relativa ao Estatuto dos Refugiados, Declaração Universal dos Direitos do Homem,
Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher; Convenção para os Direitos das Crianças).
A partir da década de 1990, Portugal ratificou outras convenções que se relacionam mais diretamente com o tráfico de pessoas, nomeadamente: a Convenção
para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem,
de 21 de março de 1950, aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas através da Resolução 317, a 2 de dezembro de 1949; a Convenção Europeia de Auxílio
Judiciário Mútuo em Matéria Penal, de Estrasburgo, 20 de abril de 1959, aprovada
pela Resolução da Assembleia da República n.o 39/94, em 17 de março de 1994;
a Convenção n.o 182, de 1999, relativa às Piores Formas de Trabalho Infantil e a
Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional,
aprovada, em Portugal, pela Resolução n.o 32/2004 da Assembleia da República e
ratificada pelo decreto n.o 19/2004, de 2 de abril. Esta última Convenção integra,
igualmente, o Protocolo Adicional Relativo à Prevenção, Repressão e à Punição do
Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, comummente designado de
Protocolo de Palermo, e que apresenta como objetivos centrais, de acordo com o
seu artigo 2.o, prevenir e combater o tráfico de pessoas, em especial de mulheres e
crianças, proteger e apoiar as suas vítimas e, também, promover a cooperação entre
os Estados na prossecução destes objetivos. É neste documento que surge a primeira
definição de tráfico de pessoas consensualmente aceite pela comunidade interna-
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cional (Pereira & Vasconcelos, 2007). O documento prevê, ainda, na alínea b) do
mesmo artigo, que o consentimento da vítima para a exploração é irrelevante na presença de qualquer um dos meios enunciados para a consumar; no caso de se tratar de
vitimação de crianças, e de acordo com a alínea c), dispensa-se a presença dos meios
para a sua classificação enquanto tráfico (Couto, 2012). Este instrumento assumiu,
EFTEFFOUÍP VNBHSBOEFJOìVÐODJBOBTNFEJEBTMFHJTMBUJWBT QPMÓUJDBTFTPDJBJTRVFTF
vieram a implementar no país (Santos, Gomes, Duarte & Baganha, 2008).
A resolução da Assembleia da República n.o 1/2008, de 14 de janeiro, ratifica a
Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos, aprovada em 2005, em Varsóvia. Trata-se do primeiro instrumento internacional
que prevê, no seu artigo 4.o, uma definição mais precisa do conceito de vítima de
tráfico, reiterando a irrelevância do seu consentimento. Abrange, igualmente, todas
as formas de exploração, desde a sexual, a laboral e para fins de extração de órgãos,
prevendo, também, a punição de todos os intervenientes no processo, quer se trate
do agente angariador, transportador, explorador ou cliente. De acordo com o artigo
36.o desta Convenção, constituiu-se um Grupo de Peritos sobre o Tráfico de Seres
Humanos (GRETA), ao qual compete monitorizar a implementação da Convenção
e fazer recomendações aos Estados-membros da União Europeia.
Por último, a 23 de agosto de 2012, Portugal ratificou a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos
Sexuais, assinada em Lanzarote, a 25 de outubro de 2007, através da Resolução da
Assembleia da República n.o 75/2012 e do Decreto n.o 90/2012, de 28 de maio.
Ao longo do tempo, foram surgindo também várias diretivas por parte da
Comissão Europeia que visavam comprometer os Estados-membros a implementar legislação, a nível interno, de combate ao tráfico de pessoas. Das diretivas
mais importantes, salientam-se: a Diretiva 2004/80/EC, de 29 de abril de 2004,
relacionada com a indemnização das vítimas de tráfico; a Diretiva 2004/81/CE,
de 29 abril de 2004, relativa ao título de residência concedido aos nacionais de
países terceiros que sejam vítimas de tráfico de pessoas ou objeto de uma ação de
auxílio à imigração ilegal e que cooperem com as autoridades competentes; a Diretiva 2004/83/CE do Conselho, de 29 de abril de 2004; a Diretiva 2009/52/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2009, que estabelece
normas mínimas sobre sanções e medidas contra os empregadores de nacionais
de países terceiros em situação irregular; a Diretiva 2011/36/EU do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à prevenção e combate ao
tráfico humano e proteção das vítimas que se centra na defesa dos direitos humanos, ao implementar mecanismos de proteção e assistência às vítimas, para além
da prevenção e repressão do crime.
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Tráfico de pessoas: legislação portuguesa
O crime de tráfico de pessoas surgiu, pela primeira vez, no ordenamento jurídico português no Código Penal de 1982 onde, de acordo com o n.o 1 do artigo
217.o, podia ler-se: «quem realizar tráfico de pessoas, aliciando, seduzindo ou desviando alguma, mesmo com o seu consentimento, para a prática, em outro país, da
prostituição ou de actos contrários ao pudor ou à moralidade sexual, será punido
com prisão de 2 a 8 anos e multa até 200 dias» (Decreto-Lei n.o 400/82, de 23 de
setembro). No entanto, esse Código Penal de 1982 apenas criminalizava a exploração sexual, integrada na Secção II – Dos crimes sexuais e sob o Título III – Dos
crimes contra valores e interesses da vida em sociedade – Decreto-Lei n.o 400/82,
de 23 de setembro).
Com a alteração ao Código Penal pelo Decreto-Lei n.o 48/95, de 15 de março,
o tráfico de pessoas passou a ser considerado um crime contra as pessoas, integrado no capítulo dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, no artigo
169.o. Em 2001, com o objetivo de aplicar as disposições do Protocolo de Palermo,
a Lei n.o 99/2001, de 25 de agosto, veio alterar os artigos 169.o e 170.o do Código
Penal, relativos aos crimes de tráfico de pessoas e lenocínio, acrescentando novos elementos, designadamente o «usar de violência, ameaça grave, ardil, manobra fraudulenta, de abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica,
económica ou de trabalho, ou se aproveitar de incapacidade psíquica da vítima ou
de qualquer outra situação de especial vulnerabilidade» (artigo 170.o), sendo a Lei
aplicável ainda que o crime fosse cometido em país estrangeiro (artigo 169.o).
Com a revisão de 2007, o crime de tráfico de pessoas passou a estar contemplado, de forma autónoma, no artigo 160.o do Código Penal Português, integrado
no capítulo dos crimes contra a liberdade pessoal (Decreto-Lei n.o 59/2007, de 4 de
setembro), capítulo onde se inclui também o artigo 159.o que criminaliza toda a forma de escravatura. Desta forma, o crime de tráfico de pessoas passou a contemplar
uma definição mais abrangente, deixando de criminalizar apenas a exploração sexual.
Ainda em 2007, a Lei n.o 23/2007, de 4 de julho, veio especificar as condições
e procedimentos de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português, bem como o estatuto de residente de longa duração,
que transpõe para a ordem jurídica portuguesa várias diretivas comunitárias, nomeadamente a Diretiva n.o 2004/81/CE, do Conselho, de 29 de abril, relativa ao título
de residência concedido aos nacionais de países terceiros que sejam vítimas de tráfico
de pessoas ou objeto de uma ação de auxílio à imigração ilegal e que cooperem com
as autoridades competentes. Assim, o artigo 111.o desta lei prevê um período de
SFìFYÍP DPNPPCKFUJWPEFQPTTJCJMJUBSËTWÓUJNBTBTVBSFDVQFSBÎÍPGÓTJDBFFNPcional e tomar uma decisão esclarecida sobre as suas opções, nomeadamente quanto à eventual colaboração na investigação criminal. Este período poderá ter como
duração mínima 30 dias e como duração máxima 60 dias. Durante este período, é
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assegurada à vítima que não disponha de recursos suficientes, a sua subsistência e o
acesso a tratamento médico adequado, bem como apoio em termos psicológicos e
jurídicos, de acordo com o artigo 112.o, bem como serviços de tradução linguística.
Ainda ao abrigo da Diretiva n.o 2004/81/CE, a vítima tem direito a permanecer em
território nacional, não podendo ser executada qualquer medida de afastamento
EVSBOUFPQFSÓPEPEFSFìFYÍP'JOEPFTUFQSB[P FBPBCSJHPEPBSUJHPo, poderá
ser concedida uma autorização de residência à vítima, mesmo que esta se encontre
em situação de irregularidade migratória ou não preencha as condições legalmente exigidas para aceder ao título de residência. Esta concessão está, salvo situações
excecionais, dependente nomeadamente da necessidade de garantir ou prorrogar a
permanência da vítima em território nacional por interesse da investigação criminal
e/ou para possibilitar a sua participação em procedimentos judiciais.
O Decreto-Lei n.o 368/2007, de 5 de novembro, resulta da necessidade de dar
cumprimento ao Decreto-Lei n.o 23/2007, de 4 de julho, nos n.os 4 e 5 do artigo
109.o, no n.o 2 do artigo 111.o e no n.o 2 do artigo 216.o, permitindo a proteção da
vítima quando houver risco para a mesma, para os seus familiares ou pessoas próximas
(p. ex., quando estas são objeto de ameaças ou ofensas a bens pessoais ou patrimoniais,
praticadas pelos/as agentes do tráfico), prescindindo-se da vontade clara de colaboração com as autoridades.
O artigo 114.o prevê que as vítimas de tráfico de pessoas ou de ações de auxílio
à imigração ilegal que sejam menores tenham acesso ao sistema educativo nas mesmas condições que os cidadãos nacionais e sejam feitas todas as diligências para estabelecer a identidade e nacionalidade de qualquer menor não acompanhado, bem
como para localizar a sua família, de modo a garantir a sua representação legal.
A vítima poderá, ainda, beneficiar de um programa de segurança ao abrigo da
Lei de proteção de testemunhas em processo penal (Lei n.o 93/99, de 14 de julho,
e Decreto-Lei n.o 190/2003, de 22 de agosto), em consonância com o movimento
internacional de reconhecimento dos direitos das testemunhas, plasmado na Recomendação n.o R(97)13, do Conselho da Europa. O Decreto-Lei n.o 29/2008, de 4
de julho, no seu artigo 16.o, vem permitir que a identidade das vítimas de tráfico,
bem como dos seus familiares e outras pessoas significativas, não seja revelada durante a pendência dos processos judiciais (p. ex., na fase de prestação de declarações).
A primeira alteração à Lei n.o 23/2007, de 4 de julho, surge com o Decreto-Lei
n.o 29/2012 de 9 de agosto (Diário da República, I Série n.o 154, 9 de agosto de
2012) e implementa o Regulamento (CE) n.o 810/2009, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 13 de julho. Esta Lei estabelece o Código Comunitário de Vistos e
transpõe várias diretivas comunitárias, salientando-se: a Diretiva n.o 2008/115/CE,
relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-membros para o retorno
de nacionais de países terceiros em situação irregular; a Diretiva n.o 2009/52/CE,
que estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra os empregadores de
nacionais de países terceiros em situação irregular; a Diretiva n.o 2011/51/UE, que
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alarga o âmbito de aplicação aos beneficiários de proteção internacional. O artigo
185.o-A permite punir o empregador/a ou utilizador/a do trabalho ou serviços de
cidadão/ã estrangeiro/a em situação ilegal, com o conhecimento de este ser vítima
de infrações penais ligadas ao tráfico de pessoas.
Desde 2008, têm surgido outros decretos-lei com base nos compromissos assumidos por Portugal, no âmbito da Convenção do Conselho da Europa relativa à
Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos, aprovada em 2005, em Varsóvia. Dessa
forma, o Decreto-Lei n.o 229/2008, de 27 de novembro, estabeleceu e regulamentou o Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH). Por sua vez, o DecretoLei n.o 104/2009, de 14 setembro, aprovou o regime de concessão de indemnização
às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica, podendo aplicar-se ao tráfico de pessoas.
No Decreto-Lei n.o 38/2009, de 20 de julho, foram definidos os objetivos,
prioridades e orientações de política criminal para o biénio de 2009-2011, em cumprimento da Lei n.o 17/2006, de 23 de maio, sendo o combate ao tráfico de pessoas
assumido como uma das principais prioridades. Por seu lado, os órgãos policiais
com competência específica para conduzir investigações relacionadas com o tráfico
de pessoas foram definidos pelo Decreto-Lei n.o 49/2008, de 27 agosto de 2008, que
atribui essa competência à Polícia Judiciária (PJ), e pelo Decreto-Lei n.o 252/2000,
de 16/10, que atribui essa competência ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF). No que respeita, ainda, à investigação criminal de tráfico de pessoas, este crime enquadra-se na criminalidade altamente organizada (art.o 1, alínea m) do CPP).
Recentemente, em 2013, o Decreto-Lei n.o 60/2013, de 23 de agosto, procedeu à 30.ª alteração ao Código Penal e transpôs para a ordem jurídica interna
a Diretiva n.o 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril,
relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas.
Seguindo as várias diretivas e recomendações do GRETA (2013), o novo Código Penal (CP) inclui todas as formas que, consensualmente, caracterizam o tráfico de pessoas, acrescentando à exploração sexual, a exploração laboral e a extração de órgãos,
a mendicidade, a escravidão e outras atividades para fins criminosos. De acordo com
a nova redação do artigo 160.o, «comete o crime de tráfico de pessoas quem oferecer,
entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de
exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade,
a escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas»
(Decreto-Lei n.o 60/2013, de 23 de agosto). Outra novidade, claramente explicitada
no referido decreto e que, anteriormente, estaria apenas subjacente, é a irrelevância
do consentimento da vítima, explicitamente incluído no n.o 8 do mesmo artigo.
De referir, ainda, que o crime de tráfico de pessoas se encontra, não raras vezes,
interligado com outros crimes conexos, nomeadamente a escravidão, o lenocínio
simples, agravado e de menores, e o auxílio à imigração ilegal (previstos nos artigos
159.o, 169.o, n.o 1 e n.o 2, 175.o e 183.o do Código Penal, respetivamente).
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O Decreto-Lei 60/2013, de 23 de agosto, consagra também um conjunto de alterações relativas a meios especiais na recolha de prova e à perda de bens decorrentes da
atividade criminosa conexa ao tráfico de pessoas: a Lei n.o 5/2002, de 11 de janeiro, referente às medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira, alterada pela Lei n.o 9/2008, de 21 de abril, e pelos Decretos-Lei n.o 317/2009, de 30 de
outubro e 242/2012, de 7 de novembro, passa a incluir na redação do art.o 1, na alínea
n) o Tráfico de Pessoas; o art.o 2 da Lei n.o 101/2001, de 25 de agosto, que estabelece
o regime jurídico de ações encobertas para fins de prevenção e investigação criminal,
passa a integrar na alínea e) o tráfico de pessoas; o art.o 17 da Lei n.o 45/2011, de 24
de junho, que cria, na dependência da PJ, o gabinete de recuperação de ativos (GRA),
passa a incluir, na alínea c), que o produto da receita de bens conexos com o crime de
tráfico de pessoas reverte a favor da entidade coordenadora do Plano Nacional Contra
o Tráfico de Seres Humanos (PNCTSH), destinando-se ao apoio de ações, medidas e
programas de prevenção do tráfico de pessoas e de assistência às suas vítimas.
Planos Nacionais Contra o Tráfico de Seres Humanos (PNCTSH)
Paralelamente às alterações legislativas, Portugal implementou, no período
temporal de 2007 a 2010, o I PNCTSH, sob a coordenação da Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género (CIG). Esse plano foi um marco importante no
combate ao tráfico, na medida em que, pela abrangência das suas ações, permitiu
organizar um conjunto de esforços de diferentes ministérios, entidades públicas e
Organizações Não Governamentais (ONG), em diferentes áreas estratégicas de atuação: conhecer e disseminar a informação; prevenir, sensibilizar e formar; proteger,
apoiar e integrar; investigar criminalmente e reprimir. O II PNCTSH (2011-2013)
assumiu-se como um instrumento orientador que visou a consolidação das medidas
públicas dirigidas ao combate ao tráfico de pessoas, nomeadamente através da definição e da operacionalização de ações que permitiam dar resposta às necessidades
identificadas em quatro áreas distintas, a saber: conhecer, sensibilizar e prevenir;
educar e formar; proteger e assistir; investigar criminalmente e cooperar.
Ambos os planos integraram medidas respeitantes à investigação criminal, embora o primeiro apresentasse um enfoque na repressão e o segundo na cooperação.
Efetivamente, esta última área reveste-se de uma importância acrescida, quer ao
nível nacional, quer em termos internacionais, fazendo, inclusivamente, parte das
diretrizes do plano de ação da Organização de Segurança e Cooperação da Europa
(OSCE) contra o tráfico de pessoas. Esse plano de ação reforça a necessidade dos
&TUBEPTNFNCSPTBEPUBSFNNFEJEBTRVFTFSFìJUBNOBDSJNJOBMJ[BÎÍPEFTUFGFOØNFOP 
na cooperação entre si, na assistência e proteção às vítimas e testemunhas por parte do
TJTUFNBKVEJDJBMFOBGPSNBÎÍPEPT»SHÍPTEF1PMÓDJB$SJNJOBM 01$ NBHJTUSBEPTBT
e outros/as profissionais com competência de intervenção, direta ou indireta, neste
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domínio (OSCE, 2013). Recentemente, o III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos (III PNPCTSH), 2014-2017, aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2013, de 28 de fevereiro pretende
dar resposta às recomendações decorrentes do relatório sobre a implementação da
Convenção do Conselho da Europa relativa à luta contra o tráfico de seres humanos e também à alteração ao Código Penal, efetuada pela Lei n.º 60/2013, de
23 de agosto, que traz exigências acrescidas à implementação das políticas públicas
relacionadas com o tráfico de seres humanos. Assim, este plano visa o «reforço dos
mecanismos de referenciação e de proteção das vítimas, o aprofundamento da articulação e cooperação entre as entidades públicas e as organizações da sociedade civil
envolvidas e a adaptação da resposta nacional aos novos desafios, concretamente, às
novas formas de tráfico e de recrutamento» (Diário da República, 2013, p. 7007). As
suas áreas estratégicas (num total de 53 medidas) são: 1) Prevenir, sensibilizar, conhecer e investigar; 2) Educar, formar e qualificar; 3) Proteger, intervir e capacitar;
4) Investigar criminalmente e 5) Cooperar.
1.2. Enquadramento científico do tráfico de pessoas
Embora o tráfico de pessoas seja alvo de progressiva atenção por parte de várias entidades, escasseiam estudos científicos que caracterizem o fenómeno de forma sistemática
e, principalmente, que avaliem a eficácia das políticas de combate ao tráfico de pessoas,
nomeadamente ao nível da criminalização dos traficantes e da proteção das vítimas.
Uma revisão sistemática da literatura sobre Tráfico de Seres Humanos (TSH)
(Gozdiak & Bump, 2008) verificou que, entre 218 artigos publicados até 2008, apenas 39 eram estudos empíricos, maioritariamente focados no estudo da exploração
sexual, estando apenas três relacionados com o tráfico laboral e um com a escravidão
doméstica. Destes 39 artigos, 30 utilizaram amostras de mulheres, 7 foram conduzidos com crianças e apenas 2 com homens. Relativamente ao tipo e ao tamanho
das amostras, 27 artigos envolveram amostras por conveniência e, no modo geral, as
amostras são pequenas, incluindo desde estudos de caso a poucas centenas de participantes. No que se refere à metodologia, entre os 115 artigos disponíveis (empíricos
e não empíricos), apenas 7 artigos se basearam em metodologias quantitativas. A
maioria da recolha de dados foi realizada por método de entrevista, sobretudo com
key stakeholders (i.e., com os principais protagonistas).
Esses dados indicam limitações no estudo sobre o tráfico de pessoas, as quais parecem manter-se em estudos mais recentes. Por exemplo, um estudo concluiu que, nos
Estados Unidos da América, a maioria dos investigadores tem utilizado informação de
relatórios governamentais e da comunicação social para avaliar o fenómeno do tráfico,
bem como entrevistas com key stakeholders (Petrunov, 2011), mantendo-se, igualmente,
a utilização de amostras pequenas e não representativas do fenómeno (Tyldum, 2010).
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No entanto, têm surgido nos últimos anos alguns estudos que analisam empiricamente
o fenómeno da tramitação criminal do tráfico de pessoas. Num estudo baseado num
inquérito a uma amostra nacional de agências policiais dos EUA, Farrell, McDevitt e
Fahy (2010) concluíram que menos de 10% das mesmas identificaram casos de tráfico
de pessoas entre 2000 e 2006. Num dos seus estudos mais recentes, Farrell et al. (2014)
analisaram as características e barreiras à investigação e à acusação dos crimes de tráfico
de pessoas com base em dados de 120 processos julgados em 12 distritos dos EUA,
assim como dados de entrevistas com agentes policiais, procuradores/as do Ministério
Público e prestadores/as de serviços às vítimas. Os autores concluíram que são poucos os
casos de tráfico de pessoas identificados pelas autoridades policiais, sendo a maioria dos
mesmos relacionada com tráfico para exploração sexual, envolvendo cidadãos/ãs americanos/as. Outra conclusão importante foi a de que a maioria das acusações ocorreu por
crimes conexos menores. As entrevistas com agentes da justiça permitiram identificar as
principais barreiras à tramitação legal dos processos de crime de tráfico de pessoas: 1) a
ambiguidade da legislação; 2) as barreiras institucionais e 3) as atitudes dos/as profissionais de justiça. O primeiro tipo de obstáculos relacionava-se com o carácter impreciso
da legislação sobre tráfico de pessoas. Foram referidos aspetos como o facto de as leis não
serem testadas e serem pouco claras, não existirem orientações acerca da sua aplicação,
nem instruções aos júris sobre como deliberar neste tipo de crime. Esses aspetos levam a
que os/as procuradores/as estatais tenham mais probabilidade de usar leis com as quais
tanto eles/as como os/as juízes/juízas têm mais familiaridade para deduzirem a acusação (geralmente leis sobre crimes conexos ao tráfico de pessoas). Outras barreiras legais
relacionavam-se com a falta de conhecimento e o viés dos/as juízes/juízas e jurados/as
sobre o crime de tráfico de pessoas. Esse tipo de obstáculos relacionados com a legislação,
o seu carácter impreciso, a sobreposição de jurisdições e a dificuldade na interpretação
e aplicação das mesmas tem sido apontado também por outros/as autores/as (Laczko
& Gramegna, 2003; Gallagher & Holmes, 2008) e noutros estudos (Nichols & Heil,
2014; Santos et al., 2008). O segundo tipo de obstáculos à tramitação legal destes crimes
está relacionado com barreiras institucionais. Farrell et al. (2014) identificaram três tipos
de barreiras: i) a falta de formação especializada sobre este tipo de crimes entre as forças
policiais e os/as procuradores/as; ii) a falta de ferramentas/recursos para a investigação
e para a acusação, iii) a inexistência de serviços de apoio às vítimas. Estas insuficiências institucionais têm sido também referidas noutros estudos, nos quais têm surgido
frequentemente as recomendações de providenciar mais recursos, maior organização e
mais formação especializada sobre o crime de tráfico de pessoas e respetivas vítimas
aos/as agentes judiciais (Constantinou, 2013; Kangaspunta, 2015; National Rapporteur
on Trafficking in Human Beings, 2012; National Rapporteur on Trafficking in Human
Beings and Sexual Violence against Children, 2014; Santos et al., 2008), assim como de
providenciar serviços centrados na vítima/testemunha que sejam sensíveis aos processos
psicológicos de vitimação e respeitadores dos direitos das vítimas (Couto, 2012; National Rapporteur on Trafficking in Human Beings, 2012; Nichols & Heil, 2014).
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Estas últimas recomendações são fundamentais também para se ultrapassar
obstáculos relacionados com as atitudes negativas dos/as procuradores/as e juízes/
/juízas em relação às vítimas (Farrell et al., 2014; Santos et al., 2008), aspeto que
se torna mais importante na medida em que o testemunho da vítima é geralmente
crucial neste tipo de crimes. Efetivamente, vários autores têm sugerido que uma
dependência exclusiva do testemunho das vítimas como meio de prova pode criar
dificuldades à condenação deste tipo de crime (David, 2007, 2008; Smith, Vardaman,
& Snow, 2009; Zimmerman, 2003). Frequentemente, as vítimas de tráfico de pessoas
não aceitam testemunhar por uma série de motivos: não se autoidentificam como
vítimas; têm medo de represálias dos/as traficantes; vergonha e estigma; vêem a situação como sendo culpa delas ou acreditam que cometeram um crime; sentem medo
de ser deportadas ou presas; medo de que o sistema de justiça atue em conluio com
os traficantes; desânimo aprendido/perturbação de stress pós-traumático; barreiras
culturais ou linguísticas, etc. (Clawson, Dutch, Solomon, & Grace, 2009; David,
2008; Zimmerman, 2003). Além disso, quando as vítimas testemunham, fatores
DPNPPNFEP BTJUVBÎÍPQFTTPBMFPUSBVNBQPEFNJOìVFODJBSPTFVUFTUFNVOIP 
dando origem a declarações inconsistentes que afetam a credibilidade das mesmas
(Zimmermann, Hossain, & Watts, 2011) potenciando, por vezes, situações de vitimação secundária.
Os dados de Farrell et al. (2014) são consistentes com estudos prévios sobre
a arbitrariedade nas acusações nos crimes sexuais e revelam o poder discricionário
dos procuradores, neste caso nos EUA. Fatores como o grau de probabilidade de
condenação dos processos criminais, assim como as atitudes dos/as procuradores/as,
são extremamente importantes na decisão de acusar ou arquivar os casos (Constantinou, 2013; Spohn, 2014).
6NPVUSPGBUPSRVFQPEFJOìVFODJBSBUSBNJUBÎÍPDSJNJOBMOFTUFEPNÓOJPTÍPBT
estratégias de investigação seguidas pelos OPC. Estas foram alvo de análise num estudo
de Verhoeven e Gestel (2011) que examinou quatro grandes investigações pelo crime de
tráfico de pessoas no Bairro da Luz Vermelha em Amsterdão (Red Light District).
Os autores concluíram que, em cada uma destas investigações, a polícia aplicou uma
estratégia de investigação diferente e que essas opções tiveram consequências no
desenvolvimento da investigação criminal, podendo gerar oportunidades ou riscos.
Os resultados revelaram que as oportunidades estão associadas: i) a um envolvimento da polícia de proximidade, que tem um papel importante na recolha de meios de
prova e ii) ao facto de a investigação ter uma curta duração no tempo e uma perspetiva
clara sobre o número de suspeitos e a quantidade de informação disponível.
Em Portugal, os poucos estudos publicados no âmbito do tráfico de pessoas (p. ex.,
Couto, 2012; Neves & Pedra, 2012; Neves, 2010; Peixoto, Soares, Costa, Murteira,
Pereira, & Sabino, 2005; Pereira & Vasconcelos, 2007; Santos, 2012; Santos, Gomes,
Duarte, & Baganha, 2008) assinalam uma grande heterogeneidade em termos de
objeto de estudo. O único estudo, de carácter exploratório, que incluiu uma análise
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EFBMHVOTGBUPSFTRVFJOìVFODJBNPQSPDFTTPEFUSBNJUBÎÍPMFHBMGPJPEF4BOUPTet al.
(2008). Os autores utilizaram uma metodologia mista para identificar e caracterizar
as dinâmicas e tendências contemporâneas no crime de tráfico de pessoas para exploração sexual em Portugal. Os resultados revelaram uma discrepância significativa entre
a legislação escrita (the law in books) e a sua interpretação e implementação prática (the
law in action TFOEPRVFFTUBÏTVKFJUBËJOìVÐODJBEFFTUFSFØUJQPTFQSFDPODFJUPT BTTJN
como a obstáculos de ordem legal e institucional. Especificamente, o carácter impreciso
da lei e a sobreposição de competências das forças policiais que investigam este crime
foram algumas das barreiras referidas nesse estudo. As entrevistas com membros dos
OPC e magistrados/as revelaram preocupações com a dispersão de poderes nas investigações sobre o crime de tráfico de pessoas entre as várias forças policiais e a falta de
coordenação entre as mesmas. Segundo este estudo, apesar de ser da exclusiva competência da PJ e do SEF investigar estes crimes, a GNR e a PSP podem ter também um
papel importante na identificação e investigação inicial do crime de tráfico de pessoas.
As entrevistas também sublinharam a importância do Ministério Público neste tipo de
crimes e a necessidade de melhorar a cooperação com as forças policiais estrangeiras,
dada a natureza transnacional do crime de tráfico humano. Outro resultado importante
relaciona-se com as dificuldades sentidas na interpretação do estatuto legal da vítima,
particularmente da sua condição de «vulnerabilidade especial». Esta imprecisão da lei
e a falta de consistência na sua interpretação pode ser problemática porque diferentes
perceções do estatuto legal da vítima podem conduzir a diferentes escolhas e desenvolvimentos do processo de investigação. Efetivamente, certas perceções das vítimas
podem contribuir para validar ideias estereotipadas sobre as mulheres vítimas de tráfico
para exploração sexual, em especial as vítimas de nacionalidade brasileira. Por sua vez,
tais perceções podem levar a uma atitude menos proativa no curso da investigação
policial. Santos et al. (2008) revelaram também como essas perceções surgem legitimadas pela imprensa portuguesa, evidenciando, por exemplo, uma associação de pessoas
imigrantes da Europa de Leste com a criminalidade organizada, incluindo o tráfico de
mulheres. Por outro lado, a prostituição de mulheres de nacionalidade brasileira foi percecionada como migração laboral, o que pode levar à sub-identificação da exploração e
das situações de tráfico. Os autores salientaram, ainda, o risco da aplicação de critérios
morais na identificação das vítimas de tráfico sexual que promovem a diferenciação entre
vítimas «boas» e merecedoras de ajuda e vítimas «más» e não merecedoras de ajuda.
Apesar de revelar aspetos importantes para a análise da tramitação criminal
do tráfico de pessoas, o estudo de Santos et al. (2008) não visou especificamente a
análise dessa questão, para além de se centrar no crime de tráfico para fins de exploração sexual. As recomendações dos organismos internacionais vão no sentido de se
realizar mais estudos em subáreas menos estudadas no âmbito do tráfico de pessoas,
tais como a exploração laboral e as razões subjacentes ao reduzido número de condenações que se tem verificado.
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1.3. Enquadramento estatístico do tráfico de pessoas
Vítimas de tráfico de pessoas a nível internacional
A informação relativa às vítimas de tráfico de pessoas pode ser consultada em
diferentes fontes, entre as quais, o Eurostat, a UNODC, o GRETA e o OTSH.
Ao nível da União Europeia, os relatórios estatísticos mais recentes sobre o
tráfico de pessoas (Eurostat, 2013, 2015) agregam dados referentes ao período compreendido entre 2008 e 2012 (cf. Tabela 1).
Tabela 1 – Número de vítimas de tráfico de pessoas identificadas pelos
Estados-membros e Portugal (2008-2012)
EUROPA
PORTUGAL

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

6.309

6.955

9.710

9.438

10.998

43.410

25

24

8

7

5

69

Relativamente à nacionalidade das vítimas, ao longo desses cinco anos, a maioria era oriunda dos Estados-membros da UE (61% entre 2008 e 2010 e 65% entre
2010 e 2012), revelando a importância do «tráfico interno». A nacionalidade das
vítimas era sobretudo romena e búlgara.
Relativamente à idade, entre 2010 e 2012, 45% dessas vítimas tinham idade
igual ou superior a 25 anos; 36% tinham entre 18 e 24 anos, 17% tinham entre 12 e
17 anos e 2% entre 0 e 11 anos. As mulheres contabilizaram mais de 2/3 (67 %), os
homens 17%, as raparigas 13% e os rapazes 3% do número total de vítimas registadas
de tráfico humano. O sexo e o perfil etário das vítimas registadas não diferem muito
em relação aos dados de 2008-2010. As mulheres e as raparigas representam, em conjunto, 80% do número total de vítimas registadas entre 2010 e 2012 (Eurostat, 2015).
Vítimas de tráfico de pessoas em Portugal
O Gráfico 1 regista a evolução de vítimas sinalizadas e vítimas confirmadas em
Portugal, segundo os relatórios do OTSH, nos anos compreendidos entre 2009 a 2014.
O aumento de vítimas sinalizadas por tráfico de pessoas entre 2011 e 2012 não tem
correspondência com o número de vítimas confirmadas no mesmo período. De 2012
para 2013 nota-se um aumento considerável do número de vítimas sinalizadas, acompanhado por um aumento não tão significativo no número de vítimas confirmadas.
Já de 2013 para 2014 o número de vítimas sinalizadas e confirmadas diminuiu.2
2

O número atipicamente elevado de sinalizações em 2013 pode dever-se a cinco processos de tráfico de pessoas que envolveram
um elevado número de (presumíveis) vítimas.
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Gráfico 1 – Vítimas sinalizadas e confirmadas por Tráfico Humano entre 2009 e 2014
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Os dados apresentados no Gráfico 2, segundo relatórios do OTSH (2010-2015),
permitem concluir que as vítimas confirmadas em Portugal, entre 2009 e 2014,
foram sobretudo traficadas para fins de exploração laboral e, seguidamente, sexual.
No que respeita às vítimas confirmadas no estrangeiro, os dados disponíveis nos relatórios da OTSH, para os anos de 2011 a 2014, revelam que estas foram sobretudo
traficadas para fins de exploração laboral.
Gráfico 2 – Vítimas confirmadas, por finalidade de tráfico,
em Portugal, no período entre 2009 e 2014
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Segundo o OTSH, em 2014, foram sinalizadas 198 presumíveis vítimas de tráfico de pessoas, das quais 182 eram cidadãos/ãs nacionais e estrangeiros/as, sinalizados/
as em Portugal (27 menores e 141 adultos/as) e 15 cidadãos/ãs nacionais (maioritariamente adultos/as), sinalizados/as no estrangeiro. Assim, em 2014, Portugal manteve-se principalmente como «país de destino» (70%), seguido de «país de origem»
(22%) – para tráfico interno ou para o estrangeiro. A tipologia «país de trânsito» foi
menos expressiva (8%), traduzida nos últimos 3 anos em poucas ocorrências, mas
com várias vítimas associadas.
Os mesmos dados revelam que a maioria das vítimas sinalizadas era do sexo
feminino (n=123) e a quase totalidade estava associada ao tráfico para exploração sexual (85 em 86)3. No entanto, seguindo a tendência de 2013, a maioria das vítimas
confirmadas reportava-se a tráfico para exploração laboral, no sector da agricultura
– 18 em 25, e ao sexo masculino (n=12).
No ano de 2014, 15 das 25 vítimas confirmadas em Portugal receberam proteção ou assistência, registando-se também dois pedidos à Comissão de Proteção às
Vítimas de Crimes (OTSH, 2015).
Condenações por tráfico de pessoas a nível internacional
No que respeita a condenações, em termos mundiais, de acordo com o Global
Report on Trafficking in Persons (UNODC, 2012) o número de condenações por tráfico de pessoas, entre 2007 e 2010, continuou a ser muito reduzido, havendo mesmo
países em que não houve qualquer registo de condenações por este crime (p. ex., 40%
dos países na África e Médio Oriente). Em concreto, de um total de 132 países, 16%
(n = 21) não reportou qualquer condenação e 23% (n = 30) reportou entre uma e dez
condenações. Os dados de 2010 a 2012 revelaram a continuação dessa tendência, com
15% dos países a não reportar quaisquer condenações e apenas 4 em 10 países com
registos iguais ou superiores a 10 condenações por ano entre 2010 e 2012. A maioria
dos indivíduos condenados por tráfico de pessoas era cidadão/ã do país em que foi
condenado/a (64%) e 22% eram estrangeiros/as, mas oriundos/as de países da mesma região. Os países de origem tendem a condenar, principalmente, os/as seus/suas
próprios/as cidadãos/ãs (95%), enquanto os países de destino condenam tanto os/as
seus/suas próprios/as cidadãos/ãs como cidadãos/ãs estrangeiros/as – 42% nacionais e
58% de estrangeiros/as. Em termos globais, durante estes 3 anos, o número total de
suspeitos registados pelo crime de tráfico de pessoas foi de 33.860, o número total de
acusações registadas foi de 34.256, mas o número de condenações não foi além dos
13.310 (UNODC, 2014).
3

De acordo com o OTSH (2015), este aumento de sinalizações de tráfico para fins de exploração sexual, em 2014, pode ter
decorrido do facto de uma nova entidade, de âmbito nacional, ter intervido na despistagem destas situações.
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Em termos europeus, o número de indivíduos condenados por tráfico de pessoas
(Eurostat, 2013, 2015) registou globalmente um decréscimo de 2008 a 2010, estabilizando em 2011, e voltando a descer em 2012. Em Portugal, segundo a mesma
fonte, após um decréscimo do número de arguidos/as condenados/as por tráfico de
pessoas de 2009 para 2010, verificou-se um aumento expressivo: de uma condenação
em 2010 para dezasseis em 2012 (cf. Tabela 2).
Tabela 2 – Número de indivíduos condenados por tráfico de pessoas,
pelos Estados-membros e por Portugal entre 2008 e 2012

EUROPA
PORTUGAL

2008

2009

20104

2011

2012

TOTAL

1.534

1.445

1.370

1.389

1.096

6.803

3

5

1

6

16

31

Condenações por tráfico de pessoas em Portugal
No nosso país, os dados do OTSH revelaram um predomínio dos suspeitos
do sexo masculino e um aumento do número de agentes/suspeitos/as de 2012 para
2014 (cf. Gráfico 3).
Gráfico 3 – N.o de agentes/suspeitos/as (pessoa singular) registados/as pelas autoridades policiais
por tráfico de pessoas, por sexo, em Portugal, entre 2010 e 2013
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A DGPJ tem disponibilizado estatísticas relativas aos processos-crime, arguidos/as e condenados/as na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1.a
instância, por crime de tráfico de pessoas/tráfico de menores (cf. Tabela 3). Estes
dados devem ser interpretados considerando que a contabilização dos processos tem

4

Incluem-se os dados mais recentes de 2010 (Eurostat, 2015).
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em conta o crime mais grave no processo, a contabilização dos/as arguidos/as tem
em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados/as e a contabilização dos/as
condenados/as tem em conta o crime mais grave pelo qual foram julgados/as.
Tabela 3 – N.o de processos-crime5, arguidos/as e condenados/as na fase de julgamento
findos nos tribunais judiciais de 1.ª instância, por crime de tráfico
de pessoas/tráfico de menores, nos anos de 2007 a 20136
Tráfico de Pessoas
Ano

a

a

2007-2011

2012

2013

TOTAL

Processos

7

3

6

16

Arguidos

26

14

29

69

Condenados

12

10

9

31

Não estão disponíveis números desagregados, por ano.

5

Estes não incluem processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.

6

Os dados relativos ao ano de 2010 encontravam-se sob segredo estatístico e, por essa razão, não são reportados.
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A partir dos objetivos gerais, estabelecemos as seguintes questões de investigação:
qual é o panorama português no que se refere a processos iniciados pelo crime de tráfico de pessoas e a sua tramitação criminal? Onde decorreram esses processos? Qual é
a natureza dos processo-crime que prosseguiram para acusação? Qual é o perfil das
vítimas e dos/as arguidos/as? Qual é o desfecho final dos processos iniciados pelo crime de tráfico de pessoas? Quais são as dificuldades associadas à tramitação criminal,
nomeadamente à investigação, à acusação e à condenação? O que pode contribuir
para a fragmentação de processos que não se consolidam na sua natureza final como
tráfico de pessoas? O que pode contribuir para o arquivamento de processos? Houve
algum tipo de indemnização às vítimas?
De modo a dar resposta a estas questões, desenvolvemos dois estudos complementares: o primeiro visou conhecer e compreender a dimensão objetiva da tramitação criminal (através da análise de processos judiciais) e o segundo aceder à
apreciação subjetiva dos profissionais de justiça sobre a tramitação criminal (através
da análise dos seus discursos):
t E
 studo 1. Tramitação criminal do tráfico de pessoas em Portugal: Análise
documental;
t E
 studo 2. Tramitação criminal do tráfico de pessoas em Portugal: Discursos
dos/as profissionais do sistema de justiça.
Estes dois estudos exigiram o recurso a uma metodologia mista (qualitativa/
/quantitativa), bem como a fontes diversificadas.
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2.1. Tramitação criminal do tráfico de pessoas em Portugal: análise documental
2.1.1. Objetivos
Este estudo exploratório, que envolveu a análise documental de processos de tramitação criminal por tráfico de pessoas, procurou caracterizar e compreender estes processos,
tendo como objetivos centrais conhecer os fatores que poderão contribuir para a condenação por este crime ou para a fragmentação de processos que não se consolidaram nem
SFìFUJSBNBTVBOBUVSF[BDPNPDSJNFEFUSÈëDPEFQFTTPBT"TTJN GPJQSPQØTJUPEFTUF
estudo analisar processos, decorridos entre 2007 e 2013, com as seguintes características:
processos em que houve lugar a condenação por tráfico de pessoas; processos em que
houve a promoção da fragmentação e a acusação por crime conexo; processos indiciados
pelo crime de tráfico de pessoas e arquivados no fim da fase de inquérito.
Adicionalmente, este estudo teve ainda como objetivos: identificar o número
de processos registados pelos órgãos de polícia criminal (OPC) como crime de tráfico de pessoas; elencar o número de condenações, de condenados/as e de vítimas do
crime de tráfico de pessoas, tipo de penas e a sua extensão; apurar a natureza dos
crimes de tráfico de pessoas em que houve condenações (tráfico para fins de exploração
sexual / laboral / mendicidade / extração de órgãos / adoção ilegal7); identificar o número de indemnizações concedidas às vítimas e seus montantes.
2.1.2. Metodologia
Procedimento e tipo de dados
Tendo como objetivo analisar os processos que iniciaram tramitação criminal,
desde 2007, foram realizadas dois tipos de diligências, junto de diversas entidades
governamentais, no sentido de os identificar, localizar, aceder e consultar. A primeira
diligência, concretizada em agosto de 2013, envolveu um pedido de informação sobre a existência de processos pelo crime de tráfico de pessoas para os 230 serviços do
Ministério Público existentes nas comarcas de Portugal Continental e Ilhas, segundo
a listagem disponível no portal Citius, sob a tutela do Ministério da Justiça. Como
resultado, foram recebidas, durante o período de execução do estudo, 87 respostas por
parte dos tribunais, o que equivale a 38% das comarcas contactadas. Destas, 75 comarcas informaram que não existia qualquer registo de processos por tráfico de pessoas
e as restantes 11 informaram que tinham um ou mais processos.

7

Este objetivo foi atualizado, passando a integrar mendicidade/extração de órgãos/adoção ilegal, tal como prevê a atual
legislação (art. 160.o do Código Penal).
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Paralelamente, uma segunda diligência, realizada em 2013 e novamente em
2015, envolveu a solicitação de informações sobre processos iniciados por tráfico de
pessoas à PGR, à DGPJ, à PJ, ao SEF e ao coordenador do Guia Único de Registo
(GUR). Dessas diligências, foi possível obter, por parte da PGR, uma listagem com
243 processos, organizados por distrito judicial, tramitados nos tribunais entre 01
de janeiro de 2010 e 31 de agosto de 2013, sendo que destes, 104 eram referentes
ao crime de lenocínio e 139 ao crime de tráfico de pessoas; a PJ disponibilizou uma
listagem com 467 processos findos, por comarca, tramitados nos tribunais entre
fevereiro de 2004 e outubro de 2015 e o SEF forneceu uma listagem com 79 processos, organizados por comarca, tramitados nos tribunais entre 2007 e 2015. Das
entidades contactadas, a DGPJ, através da Direção de Serviços de Estatística da
Justiça e Informática (DSEJI), disponibilizou dados sobre processos, arguidos/as e
condenados/as em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1.ª instância, por crime de tráfico de pessoas, referentes aos anos de 2010 a
2013. Esses dados revelam que, em 2012, houve registo de 3 processos concluídos,
referentes a um total de 14 arguidos/as e resultantes em 10 condenações por tráfico
de pessoas. Em 2013 houve registo de 6 processos, 29 arguidos/as e 9 condenações.
Os dados de 2010 e 2011 estão na sua maioria sob segredo estatístico, apenas se sabendo que em 2011 houve registo de 10 arguidos/as pelo crime de tráfico de pessoas.
A entidade responsável pelo GUR referiu não possuir informação sobre processos
iniciados por tráfico de pessoas.
À medida que a equipa teve acesso à informação sobre os processos (Número
Único Identificação do Processo Crime – NUIPC e sua localização), foram enviados
os pedidos de autorização para a respetiva consulta, designadamente aos/às Procuradores/as ou Juízes/Juízas responsáveis pelos mesmos. Para cada autorização concedida,
um/a investigador/a deslocou-se à Comarca ou serviço do MP, onde se encontrava o
processo para recolher a informação considerada necessária. A PGR disponibilizou,
também, em outubro de 2015 os dados disponíveis sobre condenações por crime de
tráfico de pessoas no ano de 2014, salientando no entanto que os mesmos não resultam de uma recolha sistemática que garanta uma visão global e completa de todas as
condenações, podendo existir um maior número de condenações do que as referidas.
No sentido de complementar os dados supramencionados, foi solicitada informação à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) acerca do número
de reclusos/as por crime de tráfico de pessoas que integraram os serviços prisionais
nos últimos anos.8 Segundo os dados fornecidos por essa entidade, verificou-se uma
evolução gradual, sobretudo no número de reclusos/as condenados/as pelo crime de
tráfico de pessoas, ao longo dos últimos anos (cf. Gráfico 4).
8

Apesar de ter sido solicitada informação à DGRSP com vista ao estudo do perfil sóciodemográfico dos/as condenados/as
por tráfico de pessoas, a ausência de resposta específica sobre essa dimensão, até ao fecho deste relatório, impossibilitou essa
análise.
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Gráfico 4 – Número de reclusos/as preventivos/as e condenados/as pelo crime
de tráfico de pessoas entre 2012 e 2015
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Foi contactada, ainda, a Comissão de Proteção de Vítimas de Crime (CPVC), no
sentido de recolher informação sobre eventuais pedidos de compensação e indemnização a vítimas de tráfico de pessoas. Segundo esta fonte, desde a criação da Comissão
em 1993, só recentemente (no decorrer do ano de 2015) é que foram realizados pedidos nesse sentido, por parte de duas vítimas de tráfico de pessoas. A CPVC refere que,
apesar de terem sido deferidos esses dois pedidos, foram necessários alguns esforços,
no sentido de adaptar os critérios legais do diploma que regulamenta a atribuição de
compensação às vítimas, para que os mesmos fossem aplicados às vítimas de tráfico.
As compensações foram atribuídas a vítimas de processos que seguiram para acusação,
sendo uma das vítimas do sexo feminino, explorada sexualmente, e a outra do sexo
masculino, explorada por mendicidade forçada. Neste último processo houve já lugar
a julgamento e condenação dos/as arguidos/as.
Considerando as diferentes fontes de informação e listagens fornecidas através dos
NUIPC dos processos, entre os anos de 2007 e 2015, e eliminando aqueles que se
encontravam repetidos, a equipa de investigação obteve uma lista final. Na totalidade
foram identificados 481 processos iniciados por tráfico de pessoas. Destes, segundo as
listagens recebidas, 330 (69%) foram arquivados e 151(31%) avançaram para a fase
de acusação (cf. Gráfico 5) por tráfico de pessoas ou por crimes conexos (cf. Gráfico 5).
Apenas obtivemos informação acerca de nove processos julgados e condenados por
tráfico de pessoas (cerca de 2%). Destes, quatro foram condenados por tráfico de
pessoas para fins de exploração laboral, três para fins de exploração sexual, um por
mendicidade e um por escravidão, ao abrigo do art.o 160 do Código Penal.
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Gráfico 5 – Distribuição de processos de tráfico de pessoas, por distrito
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No que respeita à dedução de acusação (Gráfico 6), dos/as 151 acusados/as, 73
(48%) foram acusados/as de tráfico de pessoas, 42 (28%) por lenocínio e 14 (9%)
por escravidão.
Gráfico 6 – Processos acusados: Infração principal
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Processos autorizados e consultados
Foram realizados 164 pedidos de autorização de consulta de processos, correspondentes a 50% dos processos identificados. Todavia, apenas 44 foram autorizados
para consulta. Destes, 5 foram autorizados extemporaneamente atendendo ao tempo
exigido para a consulta no período de execução do estudo. Foram, assim, consultados
39 processos para os quais tivemos autorização atempada. No entanto, só 30 foram
analisados (cf. Mapa 1: Distribuição geográfica dos mesmos). Este desfasamento devese ao facto de 7 não se constituírem como tráfico de pessoas e de, à data, 2 estarem
ainda na fase inicial de inquérito.
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Mapa 1 – Distribuição dos processos analisados, por distrito

Ao longo do estudo, foram indeferidos 11 pedidos de consulta de processos,
cuja fundamentação se prendeu com o facto de estar em vigor o segredo de justiça
e/ou pendentes ainda em investigação. Em suma, no âmbito do período de decurso
deste projeto, foi possível ter resposta a cerca de um terço dos pedidos de consulta
enviados (33,5%).
Do universo de processos analisados (n=30), os dados permitiram agregar os
processos de tramitação criminal de tráfico de pessoas em quatro categorias de acordo com o desfecho do processo. Assim, dos processos consultados, três correspondem a processos efetivamente condenados por tráfico de pessoas, dois para fins de
exploração sexual e o outro para fins de exploração laboral. Foram ainda analisados
três processos que tinham chegado ao final da fase de inquérito em que houve dedução de acusação pelo crime de tráfico de pessoas, mas que ainda não tinham sido
julgados9. A maioria dos processos (n=21) correspondia a situações de arquivamento
na fase de inquérito. Outros processos (n=4) foram iniciados por tráfico de pessoas,
tendo chegado ao final da fase de inquérito com uma acusação por crime conexo,
tendo depois havido lugar a absolvição (n=3), ou ainda estava a aguardar julgamento
(n=1).

9

Note-se que não estava previsto analisar este tipo de processos, mas atendendo a que foi dada permissão para a sua consulta,
estes foram incluídos no estudo, uma vez que poderiam ajudar a compreender os factores que contribuem para a acusação
pelo crime de tráfico de pessoas.
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Outros processos (n=2) foram consultados, mas tendo-se verificado que estavam ainda na fase de inquérito, não foram analisados pelo facto de ser escasso o seu
poder informativo face às questões de investigação formuladas. Finalmente, foram
consultados sete processos que, não obstante constarem nas listagens disponibilizadas, não configuravam crime de tráfico de pessoas10, tendo sido eliminados da
análise.
Materiais
A recolha de dados foi realizada com o auxílio de uma grelha estruturada previamente, cientificamente fundamentada, onde constava um conjunto de questões
que permitia aos/as investigadores/as recolher intencionalmente a informação desejada em todos os processos analisados. No sentido de se obter a «validade de construto»
da grelha, as questões foram definidas e formuladas com base em várias fontes de
informação, incluindo entrevistas prévias com profissionais da área (PGR, CEJ, PJ,
SEF), bem como em literatura científica no âmbito do tráfico de pessoas e da tramitação criminal, especialmente estudos anteriores em que foram utilizados métodos de recolha de dados semelhantes aos usados no presente estudo (p. ex., Farrell,
Owens, & McDevitt, 2014; National Rapporteur on Trafficking in Human Beings,
2012; Varandas, Martins, & Moreira, 2008). Essa grelha foi sendo revista à medida
que novos dados relevantes para o estudo emergiam nos processos. A partir dos
dados contidos neste instrumento, foi feita uma análise de conteúdo estruturada e
exaustiva dos processos consultados.
O resultado da análise de conteúdo corresponde aos elementos contidos na
grelha antes descrita, e diz respeito quer a factos associados aos crimes, quer à sua
tramitação. Em relação ao primeiro grupo, inclui elementos relacionados com a sua
localização, os fins do tráfico e crime formalmente indiciado, a presença de crimes
associados, identificação dos OPC envolvidos no processo de investigação criminal,
ao número, nacionalidade e sexo das vítimas e ao número, nacionalidade e sexo
dos denunciados, data de abertura, duração e conclusão do processo e, por fim,
ao modus operandi. Por outro lado, a grelha da tramitação criminal diz respeito a
elementos relacionados com ocorrências relevantes durante o processo e transcrição
ilustrativa, condenação, motivos para condenação, absolvição ou arquivamento e
transcrição ilustrativa.

10

A maioria desses casos configurava o crime de lenocínio.

50

Estudos empíricos

2.1.3. Resultados
Os resultados relativos aos processos em que houve condenação por tráfico de
pessoas (casos não fragmentados) ou acusação por tráfico de pessoas, foram organizados em dois pontos: em primeiro lugar, processos em que houve condenação (n=3);
em segundo lugar, processos em que houve uma acusação por crime de tráfico de
pessoas e ainda se aguardava julgamento (n=2).
Nos processos de tramitação criminal iniciados pelo crime de tráfico de pessoas
em que houve condenação (n=3), estiveram reunidos um conjunto de elementos
comuns, identificados e organizados de seguida em função das diferentes fases processuais:
Processos condenados por tráfico de pessoas: fase de investigação criminal
Durante esta fase, para o processo de recolha dos meios de prova, revelou-se
importante o envolvimento de um número elevado de recursos humanos e da recolha
de meios especiais de prova, nomeadamente das perícias realizadas. Para além disso,
a diversidade de meios especiais de prova foi outra evidência, designadamente a prova
testemunhal, fotografias, prova documental, interceções telefónicas, apreensão de
objetos, buscas, recolha de voz e imagem:
«Foram efetuadas buscas às pensões e residências de alguns dos arguidos,
tendo sido apreendidos objetos, documentos (passaportes e outros documentos
das vítimas), avultadas quantias em dinheiro, ouro, talões de transferências
bancárias para a Roménia, apontamentos dos valores diários auferidos por
cada vítima, milhares de preservativos, entre outros». Processo 2
A colaboração transnacional foi também habitual, designadamente com Espanha
e com a Roménia, tal como observável no Processo 2.
A condição de especial vulnerabilidade da vítima foi descrita e devidamente
validada:
«Uma parte significativa destas mulheres originárias do Brasil encontravam-se em situação de especial vulnerabilidade, dada a sua condição de total
dependência económica, fragilidade emocional, pressão permanente que sobre
as mesmas era exercida, completa desintegração sociocultural e limitação nos
movimentos». Processo 3
Para tal, também concorreu o envolvimento de equipas multidisciplinares na
avaliação das vítimas, nomeadamente para a avaliação da vulnerabilidade da vítima
a nível psicológico, social, familiar e/ou económico:
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«Dos relatórios sociais juntos aos autos, respeitantes às vítimas, retira-se
a sua condição pessoal de especial necessidade ou vulnerabilidade, tratando-se de pessoas com problemas que vão além do financeiro (alcoolismo, e
mesmo alguma limitação cognitiva, em vários casos, o que também resultou
dos seus depoimentos, nos termos que se referirão, e com parca retaguarda
familiar, como se retira quer dos depoimentos das testemunhas inquiridas,
dos relatórios sociais, e mesmo da forma como as queixas foram surgindo).
Naturalmente que estas limitações e fragilidades foram determinantes para
mais facilmente convencerem as vítimas a acompanhá-los, a suportarem as
precárias condições em que os mantiveram (bem patentes no registo fotográfico
das buscas efetuadas em Espanha), e a não serem procuradas com afinco pela
família – tratando-se, assim, de pessoas mais influenciáveis e mais crentes nas
promessas de melhores condições que naturalmente, e segundo a experiência
comum, lhes foram propostas». Processo 1
Não obstante a condição de especial vulnerabilidade, o tipo e a qualidade da
colaboração por parte de algumas testemunhas foi também destacado:
«Na sequência de contacto com as autoridades portuguesas, deslocou-se
a Burgos a testemunha F., taxista, para ir buscar M. ao Hospital, o que fez.
O seu depoimento é bem demonstrativo do controlo que era exercido sobre as
pessoas levadas para trabalhar em Espanha, e a consciência dos perigos que
corriam por parte das próprias autoridades espanholas: descreveu a testemunha o aparato policial que encontrou à entrada do Hospital, e o seu espanto
quando soube que era por causa da alta do M.; e o acompanhamento que a
Guardia Civil lhe fez ao longo de 100 ou 150 kms a partir de Burgos, com a
advertência expressa, quando o deixaram seguir caminho sozinho, de apenas
parar o veículo em casa». Processo 1
Processos condenados por tráfico de pessoas: fase de acusação
No que respeita à natureza dos crimes de tráfico de pessoas em que houve
condenações, observou-se que as três condenações pelo crime de tráfico de pessoas
envolveram dois casos de tráfico para fins de exploração sexual e um para fins de
exploração laboral.
Todos os elementos recolhidos durante a fase de inquérito foram utilizados
para se fundamentar, de forma clara e exaustiva, a existência de todos os elementos
tipificadores do tráfico de pessoas, traduzida na formulação da acusação de acordo
com o art.o 160.o
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«Analisando o caso dos autos: Está em causa, nas situações descritas na
acusação, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual... De facto, os
arguidos, em co-autoria, atentando contra a liberdade pessoal e contra a dignidade de pelo menos uma mulher como pessoa, aliciaram, transportaram
e alojaram ou acolheram a referida mulher, tendo em vista o exercício da
prostituição por esta em Portugal, revelando ainda os factos que, quer no momento inicial, quer durante o tempo em que a ofendida esteve sob a alçada
dos arguidos, ocorreram os meios de execução do crime previstos nas alíneas a)
e d) do n.o 1 do art.o 160.o do CódigoPenal e ainda do seu n.o 6». Processo 3
Processos condenados por tráfico de pessoas: fase de julgamento
Em dois dos três processos em que houve condenação, o juízo face à condição
da vítima foi central nos acórdãos (p. ex., validação da especial vulnerabilidade,
impacto, credibilidade):
«E, quer no momento inicial, quer depois da ofendida se encontrar em
Portugal, acolhida pelos arguidos e a exercer a prostituição, os factos revelam
a existência de aproveitamento de situação de especial vulnerabilidade da
vítima». Processo 3
Verificou-se, ainda, a validação das provas recolhidas na fase de investigação
criminal:
«O Tribunal formou a sua convicção na análise crítica do conjunto da
prova produzida, a qual se revelou suficiente para, além da dúvida razoável,
dar por provados os factos que o foram. Assim, teve o tribunal em conta, designadamente: Prova pericial de... Prova documental de... Apensos..., um dvd,
transcrições das escutas telefónicas, Crc´s dos arguidos, relatórios sociais, para
além da prova pericial e documental acima referida o Tribunal atendeu ainda à confissão integral e sem reservas, feita por todos os arguidos». Processo 3
Outro elemento importante foi a fundamentação explícita da tipificação do
crime por tráfico de pessoas, nomeadamente:
«O tipo objetivo do tráfico de adulto consiste na oferta, entrega, aliciamento, aceitação, transporte (por meio próprio do agente ou de terceiro, mas
custeado pelo agente), alojamento ou acolhimento de uma pessoa com vista à
sua exploração sexual, à exploração da sua mão-de-obra ou à extração dos seus
órgãos... analisando o caso dos autos... está em causa, nas situações descritas
na acusação, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual... de facto,
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os arguidos, em co-autoria, atentando contra a liberdade pessoal e contra a
dignidade de pelo menos uma mulher como pessoa, aliciaram, transportaram e
alojaram ou acolheram a referida mulher, tendo em vista o exercício da prostituição por esta em Portugal...». Processo 3
A postura e a qualidade do testemunho das vítimas foi igualmente central, designadamente a postura de coragem e o grau de detalhe:
«Passando agora aos depoimentos das testemunhas, cabe em primeiro lugar referir o seguinte: consabidamente, não é fácil a produção de prova direta,
através de um número elevado de testemunhas, de uma atividade de angariação fraudulenta de trabalhadores como a que estava em causa nos autos.
Porém, no âmbito do julgamento deste processo, algumas testemunhas (que
não a maioria) não se coibiram de descrever o que se passava na residência em
Espanha do arguido, umas de forma mais pormenorizada que outras... J. produziu um depoimento isento e credível, descrevendo com clareza os factos que
se deram como provados, mais esclarecendo não ter sido a única vez que esteve
em Espanha a trabalhar (designadamente com o arguido C., em data anterior à descrita na acusação, mas que não está referida nos autos)». Processo 1
Foi importante também o facto de os arguidos terem sido devidamente identificados, apesar de altamente organizados:
«O grupo estava estruturado em três patamares distintos e perfeitamente
definidos. O grupo era chefiado por um dos arguidos, que competia distribuir
as diferentes tarefas e funções aos restantes arguidos... No segundo patamar
encontravam-se 3 arguidas, que procediam à recolha do dinheiro proveniente
da prostituição, controlando todos os movimentos das mulheres... No terceiro
patamar, encontravam-se 4 arguidos, que, além de angariarem mulheres que
traziam da Roménia para Portugal, exerciam a força para reprimir as mulheres». Processo 2
No sentido de responder aos objetivos adicionais que presidiram a este estudo,
descrevemos de seguida, no que respeita aos processos em que houve condenação
(n=3), o número e características dos condenados e de vítimas do crime de tráfico de
pessoas; o tipo de penas e a sua extensão; a natureza dos crimes de tráfico de pessoas
em que houve condenações e, finalmente, as indemnizações concedidas às vítimas
e seus montantes.
Nos processos em que houve condenação, em termos de caracterização, apenas
dois faziam referência a informações sobre as vítimas do crime de tráfico de pessoas,
uma vez que no Processo 3 não se conseguiu apurar a localização e respetiva identificação das vítimas. Tendo em conta os dois processos em que foi possível identificar
vítimas, o processo 2 envolveu um total de 10 vítimas identificadas, ao passo que o
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processo 1 envolveu um número total de 21 vítimas identificadas, embora algumas
tenham negado, em sede de audiência, ter sido exploradas:
«J. produziu um depoimento muito condicionado, chegando a ser patético, admitindo ter “bebido uns copitos”, e ter ido para Espanha na mala
de um carro, “de boa vontade”, tendo ficado mais de um mês em casa do “Sr.
X”... ajudando numas obras. Fez questão de afirmar que nunca lhe bateram,
e lhe pagavam a comida e a bebida, não recebendo, no entanto, qualquer
dinheiro». Processo 1
Em termos de nacionalidade das vítimas, o processo 2, relacionado com tráfico para fins de exploração sexual, envolveu mulheres de nacionalidade romena, ao
passo que o processo 3 envolveu mulheres de nacionalidade brasileira. O processo
1, relacionado com tráfico para fins de exploração laboral, envolveu vítimas de sexo
masculino, de nacionalidade portuguesa.
Em termos etários, apenas no processo 2, por tráfico para fins de exploração
sexual, houve referência à menoridade de uma das vítimas (menor de 16 anos). Em
termos de indemnizações às vítimas, não foi encontrada qualquer referência a este
respeito, incluindo o número e montante atribuído.
No que respeita aos/às condenados/as, envolvendo os três processos em que
houve condenação, contabilizaram-se no total 23, sendo 13 condenados por tráfico
de pessoas. Em relação ao tipo de penas, relacionadas com o crime de tráfico, a pena
mínima única foi de 4 anos e 6 meses de prisão (com suspensão de execução da pena
de prisão por ausência de antecedentes criminais) e a pena única máxima de 16 anos.
Tendo em consideração cada processo (cf. Tabela 4), no processo 1, que envolveu 12 arguidos/as, foram condenados/as 5, sendo 4 condenados/as por tráfico de
pessoas, designadamente: 1) 12 crimes de tráfico, pena única em 16 anos de prisão;
2) dois crimes de tráfico, pena única em 7 anos de prisão; 3) 2 crimes de tráfico,
pena única em 4 anos e 6 meses de prisão (com suspensão de execução da pena de
prisão por ausência de antecedentes criminais); 4) 4 crimes de tráfico de pessoas e 1
crime de furto simples, com pena única em 6 anos de prisão e 80 dias de multa. Ao
condenado por crime de detenção de arma proibida foi-lhe aplicada uma pena de
200 dias de multa.
No processo 2, do qual resultou a condenação por tráfico para fins de exploração
sexual, verificou-se que todos/as os/as arguidos/as, de nacionalidade romena (3 do
sexo feminino e 4 sexo masculino), foram condenados/as por tráfico de pessoas e
crimes conexos (p. ex., lenocínio), com penas únicas entre 11 e 14 anos. Outros dois
arguidos (sexo masculino), de nacionalidade portuguesa, proprietários das pensões
onde se realizavam as práticas da prostituição, foram ambos condenados por crime
de lenocínio, com pena de 2 (dois) anos de prisão, suspensa na sua execução para
ambos (cf. Tabela 4).
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No processo 3 (cf. Tabela 4), os/as 9 arguidos/as foram condenados/as, dos
quais resultou: duas condenações por tráfico de pessoas e sete condenações por crimes conexos (p. ex., lenocínio), com pena suspensa na sua execução para todos os
condenados, devido a «ausência de antecedentes criminais quanto a alguns deles,
a confissão integral e sem reservas de todos os factos constantes da acusação, o arrependimento demonstrado com a alteração dos seus modos de vida e a distância
temporal entretanto ocorrida e a inserção de todos os arguidos» (p. 77).
Tabela 4 – Caracterização sociodemográfica dos/as condenados/as
Processo

Número total
de condenados/as

Condenados/as por
tráfico
de pesssoas

Sexo

Nacionalidade

Fins do tráfico

Condenados/as
apenas por
crimes conexos

1

5

4 (por tráfico de
pessoas)

Masculino

Portuguesa,
etnia cigana

Exploração
laboral

1

2

9

7 (por tráfico de
pessoas e crimes
conexos)

Masculino
(n=6)
Feminino
(n=3)

Romena (n=7);
Portuguesa
(2 homens)

Exploração
Sexual

2

3

9

2 (por tráfico de
pessoas e crime
conexos)

Masculino

Portuguesa

Exploração
Sexual

7

Nos processos de tramitação criminal, iniciados pelo crime de tráfico de pessoas,
em que houve acusação pelo crime de tráfico de pessoas (casos a aguardar julgamento)
(n=2), estiveram reunidos um conjunto de elementos comuns, identificados e organizados de seguida em função das diferentes fases processuais:
Processos acusados por tráfico de pessoas: fase da investigação criminal
A diversidade de meios especiais de prova foi observada, designadamente a prova testemunhal, fotografias, prova documental, apreensão de objetos, buscas, entre
outros:
«Provas: relatório exames médico-legais; Reconhecimento de locais, com
fotografias; Informação prestada pelas autoridades Espanholas; Relato de diligência externa; Autos de reconhecimento pessoal; Auto de apreensão de veículo;
Relatório de perícia de avaliação de dano; Registo Criminal do arguido; Testemunhos da mãe da vítima, funcionário de biblioteca, e pessoa que acompanhava o suspeito». Processo 4
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A colaboração transnacional foi também habitual, designadamente com Espanha, como aconteceu no processo 4.
«Foram feitas diligências no sentido de pedir colaboração às autoridades
espanholas para facultarem informação relativa às viaturas com matrícula
espanhola (que se encontravam no local das feiras) e existência de registos
criminais dos titulares das viaturas; no mesmo dia é enviada a informação».
Processo 4
Para além disso, houve colaboração por parte de algumas vítimas, o que facilitou o trabalho das autoridades no reconhecimento do modus operandi dos traficantes:
«Testemunharam várias vítimas, nomeadamente 3 mulheres de nacionalidade Nigeriana, 2 mulheres de nacionalidade Brasileira, uma mulher de
nacionalidade Angolana, 1 inspetor do SEF, uma empregada de limpeza e
funcionário da pensão, tendo estas últimas testemunhas confirmado as atividades de prostituição na pensão e esclarecido quanto aos verdadeiros proprietários da pensão». Processo 5
Processos acusados por tráfico de pessoas: fase da acusação
No que respeita à natureza dos crimes de tráfico de pessoas em que houve acusação, observou-se que dois processos envolveram um caso de tráfico para fins de
exploração sexual e um para fins de exploração laboral.
Todos os elementos recolhidos durante a fase de inquérito foram utilizados para se
fundamentar, de forma clara e exaustiva, a existência de todos os elementos tipificadores
do tráfico de pessoas, traduzida na formulação da acusação de acordo com o art.o 160.o
«Foram identificadas e detidas várias mulheres que se encontravam em
situação ilegal no país, a prostituir-se junto da pensão, que, com base nos seus
depoimentos, foi possível ter conhecimento da forma, e por quem eram angariadas, aliciadas, transportadas, acolhidas, e os locais onde se prostituíam...».
Processo 5
Foram validadas diversas provas que constavam nos autos:
«Foram usados vários objetos que constam nos autos como meio de prova, obtidos em resultado de uma busca à pensão, e usados, nomeadamente vários objetos relacionados com a prática da prostituição, agenda com anotações
e uma embalagem aerossol... e fotografias dos locais». Processo 5
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Foram aplicadas medidas de coação, uma vez que existia o perigo de continuação
da atividade criminosa face à natureza dos crimes em investigação:
«Em 30-06-2009 o arguido é presente a tribunal do qual resulta as
medidas de coação termo de identidade e residência, proibição de contactar a
vítima e mãe desta, e prestação de caução no valor de 1000 euros». Processo 4
Os processos iniciados pelo crime de tráfico de pessoas que na fase de inquérito
resultaram em acusação por crime conexo (incluindo absolvidos) foram quatro.
A análise dos processos consultados permitiu contabilizar três casos que tinham
sido indiciados pelo crime de tráfico, acusados por crimes conexos, que acabaram
absolvidos. Permitiu ainda contabilizar um caso indiciado pelo crime de tráfico,
acusado por crime conexo, que se encontra a aguardar julgamento.
Os indícios do crime de tráfico, observados no início da fase de inquérito, foram
relacionados com o tráfico para fins de exploração laboral num dos casos, para fins
de exploração sexual em dois casos, e para fins criminosos noutro caso.
Processos fragmentados em crimes conexos: fase da investigação criminal
O inquérito foi aberto com base na existência de eventuais elementos tipificadores do tráfico de pessoas.
«Face à prova colhida, que permitia concluir pela existência de indícios
da prática em autoria/coautoria material ou sob forma de cumplicidade, dos
crimes de auxílio à imigração ilegal, lenocínio e eventual Tráfico de Pessoas, pelo
que foi solicitada intercepção das gravações telefónicas e recolha de imagem».
Processo 8
Foram recolhidos diversos meios especiais de prova.
«Foram recolhidos extratos das remunerações dos suspeitos na base de dados
da Segurança social; consulta dos registos automóveis das viaturas; e material
apreendido em resultado da busca à residência dos suspeitos, nomeadamente
dois computadores, uma espingarda de pressão de ar, duas máquinas de filmar
que se encontravam na sala, mais um cartão de memória, e documentos de
identificação pertencentes à vítima». Processo 7
Estiveram envolvidos um número elevado de vítimas.
«A 22/02/2007 o SEF realizou uma busca num estabelecimento de diversão noturna, onde identificou 39 mulheres, entre as quais 19 mulheres alegadamente a exercer o alterne (16 de nacionalidade brasileira, uma espanhola
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e 2 portuguesas); 14, de nacionalidade brasileira, foram detetadas em situação irregular». Processo 8
A maior parte das vítimas não colaborou por motivos diversos (no caso dos três
processos em que houve absolvição).
«A audiência é marcada para dia XX-XX-XXXX, mas é adiada duas
vezes por falta de comparência/notificação da vítima; vem a confirmar-se,
posteriormente, que a vítima saiu do país para o Brasil, auxiliada por uma
ONG; O juiz prescinde da testemunha após esgotadas todas as diligências
para notificar a vítima». Processo 7
A acusação por crime conexo foi de natureza diversa: lenocínio; crime de falsificação de documentos; auxílio à emigração ilegal; crime de furto e furto qualificado
e simples; angariação de mão de obra ilegal; crime de ameaça agravada; associação
criminosa; associação de auxílio à imigração ilegal; falsidade de declaração; detenção
de armas proibidas; branqueamento de capitais.
Na fase de inquérito, foram 21 os processos que resultaram em arquivamento, sendo dez indiciados por crime de tráfico para fins de exploração sexual, seis indiciados por
crime de tráfico para fins de exploração laboral e cinco por tráfico (venda) de menores.
Relativamente às características das alegadas vítimas identificadas, o número
foi maioritariamente inferior a 5 (15 processos) tendo, na sua maioria, envolvido
vítimas nacionais (11 processos), seguido de estrangeiras (8 processos) ou de nacionalidade desconhecida (2 processos). Relativamente ao sexo, em 13 processos as
vítimas eram do sexo feminino, seguido de 5 processos em que a vítima era do sexo
masculino, restando 2 processos em que as vítimas eram quer do sexo masculino,
quer do sexo feminino, e em 1 processo o sexo era desconhecido.
Em relação ao número de suspeitos/as denunciados/as, a maior parte dos processos envolveu um número inferior a 5 (16 processos). No entanto, quanto ao sexo
e nacionalidade, foi observado um perfil de denunciado/a bastante heterogéneo,
envolvendo quer indivíduos do sexo masculino e feminino, quer de nacionalidade
portuguesa ou estrangeira ou então desconhecida.
No que diz respeito aos motivos que fundamentam o arquivamento, estes podem ser organizados em três categorias: motivos centrados nas vítimas (num total de
11 ocorrências), onde constam indicações relativamente ao facto de estas não terem
cooperado com a justiça ou não terem sido localizadas, por terem prestado depoimentos incoerentes, não credíveis ou insuficientes; centrados nos suspeitos (num
total de 6 ocorrências), nomeadamente por não terem sido localizados ou identificados; e, por fim, motivos centrados no próprio crime (num total de 4 ocorrências),
nomeadamente por se ter tratado de denúncia anónima e sem fundamento ou pelo
facto de o crime ter sido cometido no estrangeiro.
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Processos arquivados: fase da investigação criminal
Constatou-se a inexistência de informação para se fundamentar a existência
dos elementos tipificadores do tráfico de pessoas, traduzida na formulação da acusação de acordo com o art.o 160.o do Código Penal.
«... não foram colhidos nos autos elementos provatórios bastantes e suficientes que permitam confirmar as suspeitas de que tenha sido vítima de
tráfico de pessoas para fins de exploração sexual... pelo exposto, determina-se o
arquivamento dos autos». Processo 20
Na maioria dos processos, a denúncia foi feita pela própria vítima, família ou
por terceiros (n=13), sendo nos restantes processos feita por fonte anónima (n=4),
ou por OPC/ONG (n=4).
Houve um prolongamento do período de recolha de prova, por atrasos no início
e ao longo da investigação (p. ex., pedidos sucessivos de alargamento do prazo de
investigação por doença do/a investigadora, interrupções na investigação por períodos
temporais longos).
«Em 28-03-11 (após 3 meses e meio da autuação) o MP pede informação ao Diretor da PJ acerca do estado do inquérito, ao qual a PJ responde em
6-04-11 que “ainda se encontra em fase de investigação, estando o titular do
mesmo de baixa médica, pelo que não é previsível no momento aferir data de
conclusão”... Em 1-3-12 o DIAP pede novamente informação do estado do
inquérito à PJ; em 7-3-12, a PJ responde que o “inquérito encontra-se em
investigação, estando o titular de baixa médica, pelo que ainda não é previsível aferir a data da sua conclusão”; Em 21-5-12 o DIAP pede novamente
informação do estado do inquérito à PJ, tendo concluído o inquérito em 285-12». Processo 22
Observaram-se diversos contratempos, omissões / falhas / lapsos / erros na investigação criminal (p. ex., pedir informação sigilosa sem a autorização do/a Juiz/Juíza
de Instrução Criminal, falta de tradutor/a) (n=10).
«Surgem várias dificuldades na obtenção da identificação do titular do
endereço IP, incluindo, confusão acerca do número IP, sendo o primeiro pedido
de informação à operadora negado por falta de ofício do JIC, subsequente lapso
no envio do endereço, seguido do envio por parte da operadora só do número
de telefone, sem constar a identificação do titular, e, por fim, passado mais
de um ano após a data dos factos, a operadora informa que já não dispõe das
bases de dados aos registos de acesso à internet referentes a Janeiro de 2009».
Processo 28
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Os testemunhos das alegadas vítimas contribuíram para que os processos fossem
arquivados, nomeadamente pelo motivo de o testemunho ter contrariado a denúncia:
«Quando inquirida, a alegada vítima confessou nunca ter estado retida e
obrigada, contra sua vontade, a prostituir-se, tendo somente utilizado este argumento para conseguir que o denunciante lhe enviasse dinheiro». Processo 15
...ou por depoimentos contraditórios entre as alegadas vítimas:
«Foi também possível notificar a irmã da denunciante, alegadamente
também vítima, mas esta contrariou o depoimento da irmã que serviu de
denúncia: “em momento algum foram ameaçadas, violadas, ou agredidas,
vindo para Portugal de livre vontade, sabendo que era para a prática da prostituição”; confrontada com o testemunho divergente da irmã, esta referiu que
“ela esteve sujeita a perturbação emocional e psicológica”, tendo sido assistida
no Hospital». Processo 22
...ou por a vítima não ter sido inquirida devido a paradeiro desconhecido:
«O processo foi arquivado a 17/05/2012, desconhecendo-se o paradeiro
da pessoa que figura como denunciante de tais ilícitos, pelo que resta o arquivamento dos autos, nos termos do n.º 1 do art.º 277 do Código do Processo
Penal». Processo 10
...ou por não ter colaborado:
«A dificuldade sentida na recolha de prova e que, mercê da vulnerabilidade decorrente da sua ligação aos suspeitos, a maioria das ofendidas receia
expor-se e colaborar com a investigação, nada mais resta, no momento, do que
determinar o arquivamento dos autos, face à inconcludência da investigação
seguida até ao momento». Processo 14
Observou-se ainda que o testemunho das vítimas não foi suficiente para se
provar a denúncia:
«Durante essa ação de fiscalização, uma trabalhadora tailandesa pediu
ajuda a um dos elementos..., sem ninguém ver, entregando-lhe um papel com
o seu contacto telefónico e email. A trabalhadora referiu, em encontro posterior, que os trabalhadores estavam a ser explorados”; A conclusão do inquérito
foi que “não se vislumbrou a prática de qualquer ilícito no processo de angariação, obtenção de vistos, viagem e deslocação nas diferentes empresas, nem
qualquer tipo de controlo». Processo 13

61

Tráfico de pessoas e tramitação criminal

Outro motivo que parece ter contribuído para o arquivamento dos processos
foi a impossibilidade de identificar os suspeitos (com paradeiro desconhecido):
«Não foi colhida prova indiciária sobre a identificação dos suspeitos,
determinando o arquivamento dos autos nos termos do artigo 277.o n.o 2 do
Cod. Processo Penal». Processo 17
2.1.4. Discussão dos resultados
Este estudo teve como objetivo conhecer o universo de processos de tramitação
criminal por tráfico de pessoas e caracterizar e compreender os fatores que poderão
contribuir para a condenação por tráfico de pessoas ou para um outro desfecho:
fragmentação ou arquivamento.
O facto de, em Portugal, não existir uma entidade no sistema de justiça que
concentre toda a informação sobre o crime, disponibilizando de forma integrada
e sistematizada, os elementos sobre a tramitação criminal dos processos iniciados,
inviabiliza a identificação do número de processos registados pelos OPC como tráfico de pessoas e a caracterização de todo esse universo da tramitação criminal por
tráfico de pessoas, entre os anos de 2007 e 2013, conforme os objetivos inicialmente
traçados.
Na ausência desses números, foram consultadas fontes que facultaram dados
inconsistentes entre si (p. ex., comarcas que comunicaram não ter casos de tráfico
de pessoas e constavam na listagem como tendo) ou que não foram inteiramente rigorosas (p. ex., nas listagens consultadas constavam processos como tráfico de
pessoas que se verificou não serem dessa natureza). Por esse motivo, há oito processos
consultados, mas que não foram alvo de qualquer análise visto não terem qualquer
referência ao tráfico de pessoas ao longo da sua tramitação criminal.
Para além da dificuldade em estabilizar o universo de processos de tráfico de
pessoas, importa ainda salientar o tempo distendido para a obtenção de resposta dos
tribunais às solicitações de acesso aos processos para consulta e análise no âmbito
deste estudo, sobretudo quando consideradas as condições inerentes à sua própria
implementação. Desse facto decorreram diversas autorizações extemporâneas. O parco número de processos digitalizados, a extensa materialização física dos processos
(p. ex., inúmeros volumes) e o tempo exigido para a sua consulta documental tornou
esta tarefa ainda mais desafiante. Estas várias condições, em conjunto, impediram um
retrato rigoroso e abrangente de todo o universo dos processos de tramitação criminal
por tráfico de pessoas, conferindo a este estudo um carácter exploratório.
Ainda assim, foi possível aceder a cerca de 10% dos processos de tramitação
criminal que, segundo as fontes consultadas, decorreram em Portugal entre 2007 e
2013. Esses processos encontravam-se em diferentes fases da tramitação criminal,
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incluindo acusados e condenados por tráfico de pessoas, acusados e absolvidos por
crimes conexos e, ainda, arquivados. São estes dados que, de seguida, discutimos à
luz do contexto português e dos estudos internacionais sobre tramitação criminal.
Dada a similitude observada nas principais dimensões analisadas nos processos
em que houve acusação e/ou condenação por tráfico de pessoas, optou-se por analisar
as suas características de forma integrada nos cinco casos consultados nestas duas
categorias.
Assim, no que respeita à fase da investigação criminal e do inquérito judicial,
há um conjunto de denominadores comuns a estes casos consultados: a investigação criminal assumiu um carácter proativo, isto é, esteve patente uma estratégia de
investigação planeada, atempada e oportuna; a investigação criminal foi abrangente
na medida em que recolheu indícios a partir de diversos meios de prova, devidamente
validados pelo tribunal, numa adequada articulação com o Ministério Público; o
facto de se ter reunido várias provas durante a fase de investigação, não dependentes
exclusivamente do depoimento das vítimas, foi essencial para a recolha dos indícios
do crime; nos casos em que estiveram envolvidos mais do que um país, observou-se
uma eficiente colaboração transnacional; a mobilização de um número elevado de
recursos humanos operacionais patente nalguns destes casos foi igualmente decisiva
para o sucesso da investigação criminal. Foram essas circunstâncias que viabilizaram a
agregação de todos os elementos tipificadores do crime.
Em relação à fase de acusação, observou-se, quanto à natureza do crime de tráfico de pessoas em que houve acusação e/ou condenação, a existência de três processos
por exploração sexual e dois por exploração laboral. Tal situação era expectável, em
particular pelo facto de, à data dos processos em causa, serem estas as formas de
exploração previstas na legislação, para além da extração de órgãos, sendo também
congruente com a literatura (Farrell et al., 2014). Ao nível da investigação criminal,
algumas das dimensões que foram melhor conseguidas, nomeadamente a captação
eficaz e de modo diverso de provas sobre o modus operandis das redes, permitiram
que, nestes casos, todos os elementos tivessem sido utilizados para fundamentar, de
forma clara e exaustiva, a existência de tráfico de pessoas, traduzida na formulação
da acusação de acordo com o art.o 160.o do Código do Processo Penal. Nos casos
consultados, o elevado número de vítimas envolvido em cada processo está de acordo com a natureza típica do crime (OTSH, 2013). Em três processos, as vítimas
eram mulheres e estrangeiras, traficadas para fins sexuais e, em dois outros processos,
as vítimas eram do sexo masculino e de nacionalidade portuguesa, exploradas para
fins laborais. Esta distribuição por sexos é consistente com os resultados obtidos em
outro estudo sobre tramitação criminal (Farrell et al., 2014) e com o padrão identificado pelo OTSH (2013).
No que respeita à fase de julgamento, considerando os processos julgados e
condenados, constata-se que os/as arguidos/as foram condenados/as pelo menos
num crime de tráfico de pessoas, entre outros crimes. Nos casos em que houve víti-
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mas identificadas, foi possível perceber a importância do seu contributo para os processos, sendo comuns referências à qualidade dos relatos, designadamente no que
concerne ao seu grau de detalhe, à atitude de colaboração com as autoridades judiciárias e ao seu estado emocional geral congruente com a vivência de uma experiência
de tráfico. Foram, então, estas as características que os/as magistrados/as qualificaram
como indicativas de relatos válidos e credíveis. Estes processos denotam, assim, a
capacidade dos magistrados/as formularem uma leitura compreensiva do testemunho das vítimas consideradas à luz da sua condição de especial vulnerabilidade.
Efetivamente, importa considerar que, muitas vezes, a capacidade para testemunhar
está comprometida pela ameaça, pelo medo, pelos sintomas decorrentes da sintomatologia de trauma, e pelo controlo e elevada perigosidade a que a vítima está exposta
associada neste crime, tal como reconhecido em muitas sentenças e na literatura
(National Rapporteur on Trafficking in Human Beings, 2012; Couto, 2012; Santos
et al., 2008), originando depoimentos condicionados e inverosímeis. A consideração das circunstâncias em que esse testemunho é realizado torna-se, portanto, fundamental. Para esse olhar informado, sobre a condição de especial vulnerabilidade
da vítima, foi ainda importante o recurso a pareceres de equipas multidisciplinares.
Ainda assim, ao longo dos processos em que houve acusação ou condenação,
não se observou em qualquer caso de implementação de medidas de coação que
servisse a proteção das vítimas de tráfico de pessoas, o que pode revelar uma clara
desconsideração dessa dimensão. Para além disso, a ausência de compensação ou indemnização às vítimas por perdas ou danos sofridos nos processos em que houve lugar à condenação dos/as arguidos/as por tráfico de pessoas, também é indicativa da
desvalorização dessas mesmas perdas ou danos, cujo elevado impacto físico, psicológico e social tem sido sublinhado pela literatura nacional e internacional (Oram,
Stöckl, Busza, Howard, & Zimmerman, 2012; Zimmermann, Hossain, & Watts,
2011) e contrasta com o que se tem observado noutros países, nomeadamente na
Holanda (National Rapporteur on Trafficking in Human Beings, 2012).
Em relação às penas, nos três processos findos, o número de arguidos condenados
foi de 20. As penas oscilaram desde a pena suspensa até aos 16 anos de prisão. Para esta
divergência contribuíram factores atenuantes (p. ex., a confissão integral, admissão
de culpa, a verbalização de arrependimento, tempo entretanto decorrido da prática
criminosa, alteração no modo de vida) ou agravantes (p. ex., número de crimes praticados, a reiteração da prática criminosa no tempo). É omisso, no entanto, qualquer
elemento agravante associado à violência exercida sobre a vítima ou às consequências
para a sua saúde, quer física, quer psicológica, quer social. A prática de crime organizado e com fins lucrativos evidenciada nos acórdãos corrobora a literatura que
traduz este crime como complexo de investigar (Santos et al., 2008).
Nos processos consultados em que houve fragmentação, isto é, em que finda a
fase de inquérito, resultaram em acusação por crimes conexos, um estava ainda em
tramitação e três resultaram em absolvição. Nestes últimos, no que respeita à fase da
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investigação criminal e inquérito judicial, não há evidências da recolha de indícios
QBSBBUJQJëDBÎÍPEPDSJNFEFUSÈëDPEFQFTTPBT&TUBDJSDVOTUÉODJBSFìFUFTFEFQPJT
no prosseguimento de uma acusação mais «frágil» não sustentada em meios de prova e, talvez por isso, mais susceptível de resultar em absolvição. No que respeita à
fase de julgamento, o facto de as vítimas não terem comparecido às audiências foi
seguramente um dos principais obstáculos. Ao longo destes processos não existe
evidência de ter sido ativado qualquer mecanismo de proteção às vítimas. Num caso
que resultou na acusação por furto qualificado, toda a investigação foi conduzida de
modo a preencher todos os elementos tipificadores do tráfico de pessoas mas, pelo
facto de não estar previsto à data de factos a consumação do tráfico para outros fins
criminosos, foi deduzida acusação pelo referido crime.
Os processos iniciados por tráfico de pessoas e que resultaram, durante a fase
de inquérito, em arquivamento, representam a maioria dos processos consultados
(69%), sendo dez para fins de exploração sexual, cinco para exploração laboral e
seis por tráfico de menores. Este universo está de acordo, em termos proporcionais,
com o total de processos (n = 481) identificados nas listagens disponibilizadas e
descritas no ponto relativo à metodologia do presente estudo. Assim, constatou-se
que a maioria dos processos que se iniciaram por tráfico de pessoas resultou em
arquivamento na fase de inquérito. No entanto, num estudo realizado na Holanda,
a percentagem de processos arquivados no ano de 2010 foi de 45% e, em 2011, foi
ainda menor – 35% (National Rapporteur on Trafficking in Human Beings, 2012).
Segundos os dados empíricos, são vários os fatores que poderão ter contribuído
para a sua não consolidação como crime de tráfico de pessoas. Uma das características
comuns a estes processos reside na dilação do período de recolha de prova, observado em pedidos sucessivos de adiamento do prazo previsto (90 a 120 dias cf. Código
do Processo Penal). Para além de uma investigação que pareceu mais reativa do que
proativa, foram, ainda, observados vários incidentes críticos ao nível da investigação
criminal, tais como, omissões, falhas, lapsos ou erros nos processos arquivados. Alguns
exemplos envolveram a solicitação de informação sigilosa sem a devida autorização
judicial, cartas rogatórias não traduzidas, informações erráticas nos pedidos de autorização, falta de tradutor para as interseções telefónicas. Dada a natureza do crime de
tráfico de pessoas, essa circunstância pode por si só potenciar o seu arquivamento pela
dificuldade em aceder a elementos probatórios. Adicionalmente, considerar o testemunho da vítima como central no processo, assume-se como um constrangimento
significativo ao nível da investigação criminal, atendendo, sobretudo, ao facto de ser
expectável alguma falta de colaboração por parte daquelas, quer pelo receio inerente
à denúncia – o que, em última análise, poderá levar a que estas refutem a própria
experiência de vitimação –, quer pelo facto de o seu relato ser descredibilizado e/ou o
seu paradeiro ser desconhecido. As dificuldades na colaboração transnacional, comuns
a muitos destes processos e amplamente referenciadas na literatura da especialidade
(Gallagher & Holmes, 2008; Santos et al., 2008; Teixeira, 2010), assumem-se como
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outro entrave na investigação deste crime o que, mais uma vez, contribuiu para a
impossibilidade de reunir os elementos tipificadores do tráfico de pessoas, fundamentando-se, assim, o respetivo arquivamento dos processos.
2.2. Tramitação criminal do tráfico de pessoas em Portugal: discursos dos/as
profissionais do sistema de justiça
2.2.1. Objetivos
Este estudo, desenvolvido com recurso à análise de entrevistas realizadas a key
stakeholders, isto é, profissionais do sistema de justiça considerados/as relevantes na
tramitação do crime de tráfico de pessoas, procurou responder à seguinte questão de
investigação: quais são as dificuldades associadas à tramitação do crime de tráfico de
pessoas em Portugal, nomeadamente no que respeita aos processos de investigação
criminal, de acusação e condenação dos arguidos?
De modo mais específico, este estudo visou identificar os fatores que, do ponto
de vista dos/as profissionais do sistema de justiça, impedem que se verifique, nos
casos concretos, todos os elementos tipificadores do crime de tráfico de pessoas,
levando a que muitas suspeitas de tráfico de pessoas não se traduzam em acusações
e condenações pela prática desse crime.
2.2.2. Metodologia
Procedimento
A solicitação para o agendamento das entrevistas foi endereçada a dois grupos de
profissionais do sistema de justiça: órgãos de polícia criminal (OPC) e magistrados/as.
No que respeita aos/às magistrados/as, foram requeridas entrevistas junto de todos/as
aqueles/as que foram/eram responsáveis pelos processos criminais de tráfico de pessoas
consultados no âmbito do estudo 1. Neste grupo estavam incluídos os/as procuradores/as
do Ministério Público (MP) ou os/as juízes/juízas, em função da fase em que os processos se encontravam no momento da respetiva autorização. No que respeita aos OPC,
os/as participantes entrevistados/as foram indicados/as pela Polícia Judiciária (PJ), pelo
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e, ainda, por alguns/algumas magistrados/as.
Foram, ainda, solicitadas entrevistas a outros interlocutores, nomeadamente da
Procuradoria-Geral da República (PGR), do Ministério da Justiça (MJ) e do Centro
de Estudos Judiciários (CEJ), na medida em que tais participantes poderiam, pelo seu
papel igualmente relevante no sistema de justiça, dar também contributos válidos e
enriquecedores.
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De todas as entrevistas solicitadas no âmbito dos processos consultados, registaram-se 27 recusas, fundamentadas, no essencial, pelo desconhecimento sobre a
temática e/ou ausência de experiência profissional no âmbito de processos de tráfico
de pessoas. As entrevistas realizadas aos/às participantes tiveram lugar durante os
meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, presencialmente e nas respetivas
instituições a que pertenciam. Com uma duração variável entre 45 e 60 minutos,
todas as entrevistas foram audiogravadas, com o prévio consentimento dos/as entrevistados/as, e, posteriormente, transcritas na íntegra.
Os dados foram alvo de uma análise temática (Corbin & Strauss, 2008), realizada por um investigador e uma investigadora, validados posteriormente por duas
juízas independentes.
Instrumento
A recolha dos dados, de natureza qualitativa, foi efetuada com recurso a uma
FOUSFWJTUBTFNJFTUSVUVSBEB&TUB QFMBTTVBTDBSBDUFSÓTUJDBTEFQSPGVOEJEBEF ìFYJCJMJdade e não diretividade (Fontana & Frey, 2005), é reconhecida como o instrumento
mais adequado atendendo aos objetivos do estudo. Para o efeito, foi construído um
guião com um conjunto de tópicos de discussão sobre o tema, entre os quais uma
SFìFYÍPDSÓUJDBTPCSFBBUVBMMFHJTMBÎÍPQPSUVHVFTBFBBMUFSBÎÍPJOUSPEV[JEBQFMB-FJ
n.o 60/2013, de 23 de agosto do Código Penal, as especificidades da tipificação do
tráfico de pessoas, a natureza da investigação criminal neste crime e, ainda, as dificuldades ao longo do processo de tramitação criminal.
Participantes
Os/as participantes envolvidos/as neste estudo pertenciam a 12 instituições integradas do sistema de justiça, entre as quais os tribunais de várias comarcas, a PGR,
o MP, o MJ, o CEJ, a PJ, o SEF e os DIAP de Lisboa, Porto e Coimbra. Nalguns
casos (n=3), o deferimento da entrevista foi remetido para o/a magistrado/a com
mais conhecimentos sobre o crime de tráfico de pessoas, de acordo com a instituição
contactada.
No total, foram realizadas 18 entrevistas, 13 a magistrados/as (10 do MP, 1 da
PGR, 1 do MJ e 1 do CEJ) e 5 a OPC. Dos/as participantes entrevistados/as, 10 eram
do sexo masculino e 8 do sexo feminino. No que respeita à distribuição geográfica,
os/as participantes exerciam a sua atividade profissional no Distrito Judicial de Lisboa
(n=12), no Distrito Judicial do Porto (n=4) e no Distrito Judicial de Coimbra (n=2).
Como se esperava, todos/as os/as participantes demonstraram conhecimentos e/ou
experiência profissional em inquéritos relacionados com o crime de tráfico de pessoas.
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2.2.3. Resultados
A primeira constatação, decorrente da análise das entrevistas, foi a de que os
discursos dos dois grupos de participantes (magistrados/as e OPC) não se distinguiram nos temas emergentes. Por essa razão, a totalidade dos dados foi analisada como
tratando-se de um só grupo (e não grupos contrastantes): profissionais do sistema
de justiça.
Nesse contexto, a análise temática das entrevistas permitiu identificar três grandes temas em torno dos obstáculos para o preenchimento de todos os elementos
tipificadores do crime de tráfico de pessoas, tendo essa circunstância como efeito a
fragmentação deste tipo de processos ou o seu arquivamento. Esses temas foram: a
legislação portuguesa sobre o tráfico de pessoas, a gestão dos recursos (p. ex., meios
humanos, cooperação, etc.) e os atores envolvidos (vítimas e arguidos).
Legislação portuguesa sobre o tráfico de pessoas
Potencialidades: Inclusiva e abrangente
De acordo com a quase totalidade dos/as participantes (n=15), os instrumentos legais, quer de natureza substantiva, quer de natureza processual, de que Portugal dispõe
atualmente para o combate e a repressão do crime de tráfico de pessoas, são inclusivos e
abrangentes. Para esta posição contribuiu largamente a recente alteração consubstanciada na Lei n.o 60/2013, de 23 de agosto, vigente desde 28 de agosto de 2013.
«O art.o 160.o do Código do Processo Penal, integrado no capítulo dos
crimes contra a liberdade pessoal, tipifica de forma muito alargada o crime de Tráfico de Pessoas, considerando todos os elementos caracterizadores do
conceito de tráfico, adotados quer pelo Protocolo Adicional à Convenção de
Palermo, pela Convenção de Varsóvia e pela Diretiva Europeia de 2011».
(Participante 1)
Assim, e segundo a maioria dos/as participantes (n=15), as novas formas de exploração consagradas na lei desde 2007, bem como o recente alargamento em 2013,
permitiram que nela figurassem todas as formas de exploração, nomeadamente a
exploração sexual, a laboral, a extração de órgãos e também, enquanto inovação à
anterior conceptualização, a escravidão, a mendicidade e o envolvimento noutras
atividades criminosas.
«A lei, de facto, contempla um conjunto de situações que permitia, do
ponto de vista dos objetivos, tipo legal, um combate eficaz ao tráfico de seres
humanos». (Participante 3)
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«O grande desenvolvimento qualitativo de adaptação aos instrumentos
internacionais dá-se em 2007, que passa a incluir uma série de situações que
anteriormente não era prevista, em termos de exploração e já não apenas para
a exploração sexual. Mas, com a alteração de agosto de 2013, em que se estabelece a conformidade à diretiva da União Europeia, temos um quadro legal
muito bom». (Participante 2)
Alguns/algumas participantes (n=8) acrescentaram que a recente alteração à lei
permitiu responder às últimas recomendações do GRETA no que à legislação diz
respeito.
«Em agosto, de modo geral, foi-se ao encontro das recomendações do
GRETA, nomeadamente pelo facto de a escravidão passar a ser incluída no
TP». (Participante 1)
Um outro aspeto considerado relevante, ainda que por uma minoria dos/as
participantes (n= 6), foi o facto de, no n.o 8 do art.o 160.o, consagrado na recente
alteração da lei, estar expressa e tacitamente referida a irrelevância do consentimento
da vítima: «O consentimento da vítima nos crimes previstos nos números anteriores
não exclui em caso algum a ilicitude do facto» (Lei n.o 60/2013, de 23 de agosto).
«Apesar da irrelevância do consentimento da vítima estar já subjacente
no tipo legal, a sua definição clara na legislação torna inequívoco este elemento fundamental». (Participante 3)
Ainda sobre a legislação relativa ao tráfico de pessoas, os/as participantes referiram, na sua maioria (n=11), como positivas as recentes alterações à Lei, em agosto de
2013, no que respeita à integração do crime de tráfico de pessoas na Lei n.o 5/2002,
de 11 de janeiro, referente às medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira; na Lei n.o 101/2001, de 25 de agosto, que estabelece o regime
jurídico de ações encobertas; e na Lei n.o 45/2011, de 24 de junho, que estabelece
a perda do produto da receita de bens conexos com o crime de tráfico de pessoas a
favor da entidade coordenadora do PNCTSH, neste caso, a CIG.
«Existia uma desarmonia da legislação processual penal, por exemplo, na
definição do art.o 1.o do Código Penal, o Tráfico de Pessoas estava já incluído
na criminalidade altamente organizada. Mas na legislação avulsa, que é, por
exemplo, o 5/2002, não estava contemplado o Tráfico de Pessoas, pelo que,
não obstante a exploração da dignidade humana, o Tráfico de Pessoas tem como
objetivo o lucro, de forma transnacional e altamente organizada, aspeto que ficava
muitas vezes a descoberto. Em boa hora as ações encobertas e o levantamento do
sigilo bancário foram alargados ao crime de Tráfico de Seres Humanos, pelo que
parece que estamos bem apetrechados». (Participante 4)
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Fragilidades: Complexidade, exigência e justaposição face a outros crimes
No que diz respeito à legislação, apesar de considerada como adequada e abrangente, os/as participantes consideraram os instrumentos disponíveis para a sua aplicação como muito exigentes. Para a grande maioria dos/as participantes (n=16), a
tipificação e/ou condenação por crimes conexos resulta, justamente, da grande dificuldade na tipificação do crime de tráfico de pessoas, na medida em que o quadro
legal, apesar de abrangente, é bastante exigente ao nível de meios processuais, não
sendo possível, na maioria das vezes, reunir todas as condições para o tipificar e/ou
provar.
«É um artigo complexo, com brutais exigências em termos de prova».
(Participante 6)
«O enquadramento neste tipo de crime é difícil. Ainda que a legislação
seja boa, muitas vezes a interpretação que se faz é muito restritiva e o enquadramento das situações no tipo legal é demasiado difícil». (Participante 3)
«Porque todo este processo é muito diluído: temos quem faz o recrutamento, no local de origem, identificar essas pessoas é particularmente complicado,
trabalhar em conjunto com as autoridades do país de origem nem sempre é
possível; depois temos todo o percurso, de trânsito, como é feito o transporte, o
alojamento, quem garante esta guarda até ao país de destino ou nos locais de
trânsito. Conseguir identificar todos os atores deste processo é particularmente
difícil, nós vamos conhecer só uma ínfima parte, que é quem está mais próximo
das vítimas no país de destino». (Participante 3)
«Mesmo nas investigações realizadas em conjunto com outras autoridades, em que normalmente nos aparecem associados o auxílio à imigração
ilegal ou o crime de angariação de mão de obra ilegal, temos a perceção que o
crime subjacente é o crime de TP mas, muitas vezes, é particularmente difícil
fazer prova disso». (Participante 4)
Paralelamente às dificuldades na tipificação do crime de tráfico de pessoas, na
investigação e consequente produção de prova, alguns/algumas participantes (n=5)
referiram o facto de este ser um crime relativamente novo no ordenamento jurídico
português, claramente definido no Código Penal apenas desde 2007.
«Este é um crime difícil de provar. Desde logo, porque é um crime relativamente novo no nosso ordenamento jurídico, no Código Penal, não há
muita jurisprudência sobre isso». (Participante 13)
Vários/as entrevistados/as (n=9) acrescentaram, ainda, que o legislador parece
ter ficado aquém num aspeto fundamental: a condição de especial vulnerabilidade
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da vítima, prevista na alínea d) do n.o 1 do art.o 160 do Código Penal. Segundo esses/as
participantes, tal conceito permanece demasiado vago, possibilitando aos/às magistrados/as uma excessiva subjetividade na sua interpretação, o que poderá viabilizar
uma perspetiva demasiado simplificadora dessa condição.
«O enquadramento da condição de especial vulnerabilidade pode referirse ao facto de, maioritariamente, as vítimas serem provenientes de meios socioeconómicos precários, terem problemas de alcoolismo, problemas cognitivos. No
entanto, há magistrados que consideram a especial vulnerabilidade de acordo
com a idade, situação de gravidez, por exemplo, tornando o conceito muito
redutor do que é a efetiva vulnerabilidade das vítimas». (Participante 3)
/FTUBSFìFYÍPDSÓUJDBTPCSFBMFHJTMBÎÍPSFMBUJWBBPUSÈëDPEFQFTTPBT FNFSHJSBN
no discurso dos/as participantes diversas referências ao concurso aparente entre este
crime e a criminalidade conexa vertida no Código de Processo Penal português (CPP).
A maioria dos/as participantes (n=10) alertou para o facto de existir uma aparente
redundância legislativa, nomeadamente no que respeita ao facto de o mesmo tipo de
crime poder estar patente em diferentes artigos do Código Penal, tal como acontece,
a título de exemplo, com o crime de escravidão11. Este, contemplado anteriormente à
alteração legislativa de agosto como sendo um crime autónomo, previsto no art.o 159
do Código Penal, é, segundo alguns/algumas participantes (n=2), mais abrangente do
que o tráfico de pessoas e de mais fácil tipificação. Esta duplicação legislativa em torno
do fenómeno da escravidão pode, segundo os/as participantes, viabilizar diferentes
enquadramentos do mesmo tipo de crime. Aliás, segundo alguns/algumas participantes (n=9), a condenação por crimes conexos (p. ex., crime de escravidão, lenocínio,
auxílio à imigração ilegal) poderá explicar, em alguma medida, as reduzidas taxas de
condenação por tráfico de pessoas.
«O crime de escravidão é muitas vezes utilizado, acabando por camuflar
as estatísticas de Tráfico de Pessoas, uma vez que não era, até agora, considerado
como tal». (Participante 1)
«Há alguns problemas de confluências de tipos criminais e há imensas
condenações por lenocínio, por auxílio à imigração ilegal». (Participante 12)
Para além desta justaposição no Código Penal, a própria tipificação do crime
de tráfico de pessoas inclui a articulação de várias ações criminosas, elas próprias
consubstanciadas em crimes conexos, tal como no lenocínio, no auxílio à imigração
ilegal, entre outros.
11

A O crime de escravidão, previsto no art.o 159.o do Código Penal, prevê: «a) quem reduzir outra pessoa ao estado ou condição de escravo; b) alienar, ceder ou adquirir pessoa ou dela se apossar com a intenção de a manter numa situação prevista
na alínea anterior, será punido com pena de prisão de 5 a 15 anos».
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«Há situações em que, por exemplo, o lenocínio está presente num crime
no Tráfico de Pessoas e vice-versa, pelo que se sobrepõem. Há um concurso
aparente entre vários crimes presentes no Código Penal». (Participante 4)
Entre os/as participantes foi praticamente consensual (n=16) a ideia de que a
sensibilização por parte dos órgãos de investigação, OPC e MP, para o novo tipo de
ilícito tipificado no art.o 160.o é ainda, manifestamente, insuficiente, por comparação
à criminalidade conexa com a qual estão mais familiarizados em termos de quantidade
de processos tramitados criminalmente e cuja tipificação é, segundo eles, menos exigente e mais circunscrita.
«... aplicação preferencial de outros tipos que com ele coexistem, tais
como o lenocínio (art.o 169.o do Código Penal), a burla relativa ao trabalho
ou ao emprego (art.o 222.o do Código Penal.) e os crimes de auxílio à imigração ilegal (art.o 163.o da lei de estrangeiros) e de angariação de mão de
obra ilegal (art.o 185.o da lei de estrangeiros) e da utilização de atividades de
cidadão estrangeiro em situação ilegal (art.o 185.o) e o crime de escravidão
tem sido, com alguma frequência, utilizado». (Participante 2)
No discurso da quase totalidade dos/as participantes (n=16), o facto do crime
de tráfico de pessoas estar associado a uma criminalidade altamente organizada tem
inevitáveis repercussões ao nível processual, o que se traduz em grandes exigências,
nomeadamente no que respeita à obtenção de prova e à aplicação de medidas de
coação. Assim, no que concerne à obtenção de prova, a maioria dos/as participantes
(n=12) referiu a necessidade de haver equipas especializadas no terreno, no sentido
de responder às exigências que se impõem na investigação deste tipo de criminalidade, tais como a natureza, o modus operandi e as especificidades do fenómeno do
tráfico de pessoas, o conhecimento especializado dos/as profissionais no que respeita
a meios especiais de obtenção de prova, a celeridade com que a investigação deve ser
iniciada, assente numa atitude proativa e numa grande capacidade de organização,
planeamento e coordenação/cooperação com o MP.
«Os métodos de investigação tradicionais não funcionam, pelo que é necessário recorrer aos meios especiais de obtenção de prova». (Participante 9)
«É um crime que é praticado, muitas vezes, de uma forma muito escondida e que é difícil à investigação trazer à evidência para um processo judicial».
(Participante 13)
«Este tipo de investigação tem de ser proativa, não visam fazer uma
reconstituição histórica daquilo que aconteceu no passado, mas acompanhar
esta realidade, que é uma realidade dinâmica. Temos de acompanhá-la
num determinado período de tempo e registá-la de uma forma que seja
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processualmente válida e que possa posteriormente vir a ser reproduzida em
julgamento». (Participante 5)
«A utilização dos meios específicos de obtenção de prova durante o inquérito exige formação, experiência prolongada e conhecimento sistemático deste
tipo de fenómeno». (Participante 1)
«A relação interinstitucional é fundamental, é essencial em virtude da
exigência que há na obtenção destes meios de prova, porque são meios para
os quais é necessário pedir autorização ao juiz de instrução, por intermédio
do Ministério Público, pelo que tem de existir uma celeridade muito grande
para serem eficazes, têm de ser operacionalizados com uma estratégia de ação
que não pode ser casuística. Isto exige meios, estratégia e articulação com o
Ministério Público». (Participante 6)
Não obstante os avanços reconhecidos ao nível legislativo, alguns/algumas participantes (n=5) reportaram a dificuldade inerente ao facto de a legislação sobre
meios especiais de prova estar repartida por vários decretos-lei, com pressupostos
diferentes na sua base, o que torna difícil a sua utilização.
«... em Portugal existem demasiadas leis para regular a investigação. Por
exemplo, o regime de escutas está previsto no Código do Processo Penal, bem
como o regime de buscas; temos os regimes de segredo, designadamente de segredo bancário previsto no Código do Processo Penal, mas também existe uma lei
para o crime organizado, com outros registos de segredo e que inclui também
a obtenção de voz e imagem, que, por sua vez, também está no Código do
Processo Penal. Por outro lado, existe a lei do cibercrime para a captação de
dados informáticos, mas que também pode tocar com os dados informáticos dos
telemóveis, e que estão previstos no Código do Processo Penal, mas os requisitos
já são outros». (Participante 1)

Gestão de recursos no combate ao tráfico de pessoas
Investigação criminal do tráfico de pessoas: da competência à cooperação
A competência específica em matéria de investigação criminal, consagrada na
lei de Organização Criminal (Lei n.o 48/2008, de 27 de agosto), prevê que o crime
de tráfico de pessoas seja investigado pela PJ e pelo SEF. No entanto, para alguns/
/algumas participantes (n=6), este não será o modo mais adequado de organização
do sistema de justiça.

73

Tráfico de pessoas e tramitação criminal

«É necessário repensar a atribuição de competências em matéria de investigação neste tipo de crime». (Participante 6)
«Nós temos, neste momento, serviços de fronteiras a fazer investigação,
a principal missão de um serviço de fronteiras sempre foi, culturalmente e
institucionalmente, não deixar pessoas, estrangeiros ilegais passar fronteiras,
e se passam, pô-los lá fora de novo. A partir do momento em que se lhes dá
competências criminais de investigação enquanto órgão de polícia criminal,
passam a aplicar à investigação criminal a sua cultura, ou seja, investigar os
crimes de imigração ilegal ou de auxílio à imigração ilegal e, mais uma vez,
colocar os ilegais fora... Não se pode pretender que, por decreto, ou de um dia
para o outro, esta cultura seja alterada». (Participante 1)
Paralelamente, segundo alguns/algumas participantes (n=7), a inexistência de
um sistema de informação integrado, conjunto entre os diferentes OPC com competência específica, poderá prejudicar o decurso da investigação, aspeto que poderia ser
ultrapassado se houvesse uma maior cooperação entre eles.
«Porque é que não há mais investigações conjuntas? A PJ acaba por
ter, por força da experiência acumulada, um maior know-how em termos
de técnicas de investigação, porque tem mais anos de existência, e o SEF tem
mais conhecimento e experiência acumulada nas questões relacionadas com as
questões fronteiriças e imigração ilegal». (Participante 6)
"MHVOTQBSUJDJQBOUFT O SFìFUJSBNRVF FNUPEPPQSPDFTTPEFUSBNJUBÎÍP
do crime de tráfico de pessoas, a cooperação multidisciplinar, nomeadamente com
instituições e organismos exteriores ao sistema de justiça, embora relevante, é insuficiente e subestimada durante a tramitação criminal.
«Todo este processo tem, obrigatoriamente, de envolver um trabalho de
equipa multidisciplinar, em cooperação, o que é muito difícil». (Participante 6)
«É preciso agilizar procedimentos, desburocratizar, conhecer a pessoa
que está do outro lado do telefone, reunir, conversar, delinear estratégias».
(Participante 4)
Por seu turno, a cooperação a nível interinstitucional, quer nacional, quer internacional, foi considerada por alguns dos participantes (n=7) como muito importante para que este processo se torne célere e seja conduzido de forma adequada.
«Este tipo de processos, comparativamente com a generalidade dos casos,
são processos que exigem grande proximidade, grande cooperação entre que
dirige o inquérito, o magistrado do Ministério Público, na procuradoria da
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comarca ou no DIAP, e os órgãos de polícia criminal que, no terreno, têm
competência para investigar». (Participante 1)
«A investigação e repressão deste tipo de crime implicam cooperação internacional ao mais alto nível, no desmantelamento das redes, das rotas do tráfico,
dos circuitos». (Participante 6)
«Tem de haver mecanismos para potenciar a articulação entre os diversos
atores da acusação e da repressão». (Participante 6)
A dificuldade ao nível da cooperação com autoridades estrangeiras foi um dos
aspetos igualmente referidos por alguns dos participantes (n=5), sobretudo no que
respeita à morosidade nas respostas obtidas.
«A cooperação judicial internacional deixa muito a desejar, no geral, as
coisas vão, demoram imenso tempo, depois com as traduções... por exemplo,
nós estamos dispensados de traduzir para França e para Espanha as cartas rogatórias, o que é certo é que eles não abdicam de traduzir. Mais vale mandarmos
traduzido do que ficar à espera, eles não fazem nada sem estar traduzido».
(Participante 4)
Meios humanos e especialização dos profissionais
A inexistência de equipas especializadas na investigação do crime de tráfico
de pessoas, bem como o número insuficiente de operacionais no terreno devido ao
elevado volume de processos não relacionados com o tráfico de pessoas, e a mobilidade dos mesmos ao nível organizacional, foram outros aspetos considerados como
obstrutivos da investigação por parte dos OPC, nomeadamente no que concerne à
morosidade da investigação criminal.
«Temos poucos meios humanos a trabalhar no terreno. Para investigar
o Tráfico de Pessoas podemos precisar de uma brigada inteira, entre 7 a 10
elementos, a trabalhar no terreno, só a investigar este tipo de crime».
(Participante 5)
A maioria dos/as participantes (n=14) referiu ser essencial, na fase de investigação, contar com investigadores/as e magistrados/as especificamente treinados/as e
formados/as para este tipo de processo criminal.
«A utilização de meios específicos de obtenção de prova durante o inquérito exige formação, experiência prolongada e conhecimento sistemático deste
tipo de fenómeno». (Participante 1)
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«Na fase de investigação dos casos de Tráfico de Pessoas há dois elementos
essenciais: ter investigadores especificamente treinados para este tipo de processos
e magistrados que acompanham de perto todo este processo. A especialização é
importante de parte a parte, o conhecimento dos meios, dos mecanismos, do tipo
de crime, da forma como flui, da organização dos vários patamares, mesmo
que seja tráfico ao nível nacional, mas para se perceber todo este percurso».
(Participante 3)
Foi igualmente consensual entre os/as participantes (n=16) a ideia de que os
obstáculos anteriormente reportados promovem, ao nível do julgamento, dificuldade
na continuidade do processo enquanto crime de tráfico de pessoas, nomeadamente a
reduzida sensibilidade profissional para este fenómeno, a insuficiente formação sobre
o crime, a postura profissional pouco eficaz face às suas especificidades (p. ex., o facto
de ser composto por diferentes ações realizadas ao longo do tempo, por vários interlocutores, com um objetivo final) e às especificidades das respetivas vítimas (p. ex.,
normalmente estrangeiras, vulneráveis, amedrontadas, ameaçadas).
«A tal especialização na fase de inquérito exige, por sua vez, a correspondente na fase de julgamento, o que, em geral, tem falhado, salvo raras
exceções. É evidente uma falta de sensibilização e conhecimentos por parte
dos magistrados para estes fenómenos, pelo que a opção é por crimes nos quais
estão mais seguros, os crimes conexos». (Participante 7)
A ineficácia na punição do crime foi nomeada pela grande maioria dos/as participantes (n=16), tendo esta sido associada à insuficiente formação técnica e profissional dos profissionais, quer no que diz respeito às dificuldades na recolha da prova,
quer na sua tipificação e na condenação dos/as traficantes. A maioria dos/as participantes (n=11) considerou que este aspeto está ainda muito aquém das necessidades
reais existentes ao nível nacional.
«Um juiz mais restritivo, positivista, que se cinge ao que vê e ouve em
tribunal, absolve». (Participante 6)
Paralelamente, a investigação e tramitação criminal beneficiaria, segundo alguns/
/algumas participantes, (n=3) de uma atuação mais sistémica e mais concertada com
os outros profissionais (p. ex., do domínio do direito e/ou psicossocial) envolvidos
no combate e repressão do tráfico de pessoas:
«A legislação é boa, temos os elementos, mas tem de se investir mais na
formação, formar investigadores, formar magistrados, formar todas as entidades que possam trabalhar com estas problemáticas. Hoje não é possível pensar
numa investigação de tráfico só pensando em investigadores e magistrados, mas
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também noutros profissionais, nomeadamente advogados, técnicos sociais. A
vítima tem de ser esclarecida sobre um conjunto de direitos e de outras questões que não compete ao investigador nem ao magistrado». (Participante 8)
«Interessa-nos ter uma vítima que seja credível e colaborante com a investigação, o que se consegue se houver apoio social, apoio jurídico, mesmo se a
vítima estiver ilegal no nosso país». (Participante 5)
Atores envolvidos no tráfico de pessoas
As vítimas
Apenas uma das participantes avançou o argumento de que, nestes processos de
tráfico de pessoas, a alegada vítima não denuncia porque, de alguma forma, receia
ser deportada para o país de origem.
«Os próprios ofendidos querem vir para cá, sujeitam-se a estas situações,
desconfio que quando partem dos seus países já colocam a hipótese de que se
vão ver envolvidos em situações destas... não acredito que venham candidamente, inocentemente, ingenuamente... quando entregam os documentos
nas mãos de alguém têm que, pelo menos, admitir essa hipótese... Alguns
deles admitem como muito provável esta hipótese e admitem arriscar passar
por estar situação para conseguirem chegar a outro país, admitem passar por
isso por um determinado período de tempo... A partir do momento em que
se conseguem livrar do domínio do agressor, também não têm interesse de se
denunciar, porque estão numa condição de ilegalidade». (Participante 9)
O testemunho da vítima, apesar de ser um aspeto de extrema importância no
discurso de grande parte dos/as participantes (n=15) nem sempre é possível de obter, na medida em que raras vezes estas colaboram com as autoridades. Esta ausência de colaboração poderá dever-se, segundo os/as participantes (n=9), ao controlo
exercido pelos arguidos.
«Como não contamos muitas vezes, infelizmente, com a colaboração da
vítima, que continua muitas vezes a ser constrangida e sente-se amedrontada,
e quando é estrangeira desconfia até das próprias autoridades, o que também
é uma forma de controlo, o próprio traficante incute a ideia na vítima de que
controla o próprio sistema policial e judicial». (Participante 4)
«A prova pessoal que temos é a das vítimas, mas as vítimas estão numa
situação de grande vulnerabilidade, por si, pela situação que estão a viver no
país em que estão a ser alvo de exploração, e pelas pessoas que muitas vezes
deixaram para trás». (Participante 4)
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No que respeita à proteção da vítima, os/as participantes/as foram quase unânimes (n=15) ao afirmar que essa dimensão, embora esteja prevista no ordenamento
penal português, está omissa na sua aplicação a vários níveis. Um dos aspetos reportados (n=7) relaciona-se com as lacunas na informação disponibilizada às vítimas
acerca dos seus direitos.
«As vítimas de tráfico de seres humanos têm direitos e não estão a ser
devidamente informadas sobre eles». (Participante 8)
Apesar de a lei prever a garantia da proteção às vítimas de violência e a possibilidade de estas beneficiarem de uma indemnização por parte do Estado pelos danos
sofridos, alguns/algumas participantes (n=4) referiram que não se conhecem casos
onde tenha sido realizada instrução de indemnização às vítimas ou apreensão dos
bens dos/as traficantes a favor das mesmas.
«Não se conhece nenhuma situação em que os condenados fossem obrigados a pagar qualquer tipo de indemnização às vítimas». (Participante 3)
Por outro lado, alguns/algumas participantes (n=10) destacaram o papel pivot
que as vítimas podem assumir no processo, reforçando a importância de ser salvaguardadas as condições para que o seu testemunho prevaleça durante o processo, por
exemplo, a garantia dos meios de subsistência necessários para que esta tenha condições, inclusive, de segurança ao longo de todo o processo de tramitação criminal.
«Nós precisamos das vítimas para condenar os exploradores e, se não lhes
garantirmos condições, elas vão embora». (Participante 8)
Um outro mecanismo legal previsto é a aplicação do regime de proteção a testemunhas, no caso de crimes de tráfico de pessoas. Contudo, o mesmo parece não ser
invocado, de forma sistemática, segundo a maioria dos/as participantes (n=11).
«A aplicação do regime de proteção de testemunhas, apesar de prevista,
não está a funcionar corretamente». (Participante 9)
Por outro lado, alguns/algumas dos/as participantes (n=5) referiram o facto de,
quando o testemunho da vítima está disponível, não raras vezes verifica-se face à
mesma uma atitude descredibilizadora pelo sistema de justiça pelo facto de esta ser,
por exemplo, proveniente de meios socioeconómicos e culturais desfavorecidos, por
não dominar a língua portuguesa, entre outras circunstâncias.
«Quando temos o testemunho das vítimas é-lhes retirada a credibilidade. Porquê? Porque são prostitutas, porque são alcoólicos, porque são toxicodependentes... que é o típico indivíduo que é levado para trabalhar como escravo
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dessas explorações agrícolas, são indivíduos que, muitas vezes, nem sequer sabem
falar, outros têm de falar através de tradutores». (Participante 5)
Alguns/algumas participantes (n=7) foram, também, críticos/as face ao legislador no que respeita à inexistência de um estatuto de vítima aplicável às vítimas do
crime de tráfico de pessoas.
«O legislador ficou aquém pela não criação de um estatuto de vítima;
não temos necessariamente de criar um novo estatuto de vítima para vítimas
de tráfico de seres humanos, mas alargar o que temos e passar a chamar-se
estatuto de vítima de crimes violentos». (Participante 1)
A maioria dos participantes (n=11) partilhou a perceção de que a proteção à vítima é manifestamente insuficiente, pelo que as mesmas não se sentirão encorajadas
a cooperar com as autoridades.
«A proteção à vítima não está a funcionar». (Participante 10)
«Não temos ainda condições para oferecer um projeto de vida à vítima
para reorganizar a sua vida e sair da situação de exploração. Nós temos os
mecanismos, a proteção de testemunhas, as autorizações de residência, mas
não conseguimos garantir um projeto de vida para uma vítima que está completamente desenraizada». (Participante 4)

Os/as arguidos/as
No que respeita aos/às arguidos/as, alguns/algumas participantes (n=6) referiram que os/as mesmos/as estão, normalmente, inseridos em redes de crime altamente organizado, atuam através de modus operandi sofisticados, com disseminação em
vários países e com grande poder e controlo sobre as vítimas.
«Estamos a falar de indivíduos altamente perigosos e que conseguem,
de facto, dominar muito bem a questão do medo e das ameaças às vítimas».
(Participante 5)
«Eles estão sempre um passo à frente, conseguem sempre arranjar forma
de semear a desconfiança. As vítimas já vêm para cá (Portugal) a pensar que
as autoridades nunca vão fazer nada por elas». (Participante 8)
A este respeito, alguns/algumas participantes (n=4) referiram que as medidas
de coação aplicadas aos/às suspeitos/as não são as mais adequadas, nem tão pouco
eficazes.

79

Tráfico de pessoas e tramitação criminal

«... noto que a aplicação das medidas de coação aos perpetradores deste
crime, hediondo, são quase sempre muito suaves, não punitivas da sua liberdade, o que não os impede que possam continuar a prática reiterada do
crime, impedir que exerçam alguma forma de coação sobre as testemunhas no
inquérito, que são as vítimas, manipulando-as. Infelizmente não é isso que
acontece, sendo que, aos infratores, são-lhes aplicadas medidas de coação não
punitivas da sua liberdade, são devolvidos à liberdade». (Participante 11)
2.2.4. Discussão dos resultados
Do discurso dos/as profissionais que atuam no sistema de justiça emergiram
três temas agregadores que, em conjunto, ajudam a clarificar os fatores que obstaculizam o preenchimento de todos os elementos tipificadores do crime de tráfico de
pessoas. Consequentemente, esses fatores promovem o arquivamento ou fragmenUBÎÍPEPTQSPDFTTPTRVFOÍPTFDPOTPMJEBSBN OFNSFìFUJSBNBTVBOBUVSF[BJOJDJBM
como crime de tráfico de pessoas.
Importa estabelecer que, de acordo com o plasmado no art.o 160.o, n.o 1, do
Código Penal, para um crime ser tipificado como tráfico de pessoas, deverá cumprir
os seguintes requisitos:
«1 – Quem oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou
acolher pessoa para fins de exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração
do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de
outras atividades criminosas:
a) Por meio de violência, rapto ou ameaça grave;
b) Através de ardil ou manobra fraudulenta;
c) Com abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica, de trabalho ou familiar;
d) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação de especial vulnerabilidade da vítima; ou
e) Mediante a obtenção do consentimento da pessoa que tem o controlo sobre
a vítima.»
De acordo com os/as participantes, há fatores de ordem distinta que dificultam
a tipificação do crime de tráfico de pessoas e, por consequência, o arquivamento e a
fragmentação de processos iniciados por tráfico de pessoas.
Um desses fatores é a legislação portuguesa atual, face à qual o posicionamento
da grande maioria dos/as participantes foi ambivalente. Por um lado, assistiu-se a uma
apreciação favorável relativamente ao facto de, recentemente, terem sido consagradas
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alterações legislativas que contemplam novas formas de tráfico, tornando o enquadramento legal mais abrangente, inclusivo e convergente com as diretivas europeias
(2011/36/EU), o consentimento da vítima se ter tornado irrelevante e, ainda, ao
facto de, atualmente, existir maior harmonia no que respeita aos meios de prova no
combate à criminalidade organizada e económico-financeira. Por outro lado, os/as
participantes assumiram uma posição crítica face à atual legislação sobre o tráfico de
pessoas, assente, sobretudo: na elevada exigência dos requisitos processuais na produção de prova e dos indícios requeridos para a tipificação do ilícito como tráfico de
pessoas; na atual redação desagregada em diversos decretos-lei dos meios de prova;
na subjetividade de algumas das suas dimensões de tipificação (p. ex., condição de
especial vulnerabilidade da vítima). Estes constituem, portanto, alguns dos fatores
que obstaculizam a tramitação criminal, podendo promover o arquivamento ou a
fragmentação.
A estes obstáculos acresce a referida redundância legislativa no que respeita a
outros crimes previstos no ordenamento jurídico português (p. ex., escravidão, auxílio
à imigração ilegal, lenocínio). Neste contexto, o Código Penal é tido como um convite à tipificação de crimes singulares em detrimento de um crime como o tráfico de
pessoas, o qual exige uma leitura integrada, dinâmica e longitudinal para que possa
ser tipificado. Em sentido metafórico, parece que os atores do sistema de justiça
têm condições técnicas e conceptuais mais favoráveis para captar as «fotografias»
dos crimes simples do que o «filme» conjunto da realidade do tráfico de pessoas, característica esta que, de resto, é transversal aos ilícitos enquadráveis na categoria da
criminalidade organizada.
Esta análise crítica da legislação, assente em aspetos substantivos e processuais, contempla mudanças adicionais. Por exemplo, parece relevante avançar-se no
sentido de agregar os meios de prova numa redação breve, facilmente inteligível e
operacionalizável. Tal estaria de acordo com a recomendação plasmada no ponto n.o 173
do relatório do GRETA (2013), onde se sugere a harmonização das leis relativas às
técnicas de investigação especial.
Logo, o facto de, atualmente, existir um enquadramento legislativo mais compatível com a atual realidade do tráfico de pessoas e com as normas europeias e convenções
internacionais não é suficiente para um combate eficaz a este crime. Estes resultados
são consistentes com estudos prévios noutros países que revelam a falta de uma legislação clara e adequada e as difuldades na implementação da mesma (Farrell et al.,
2014; Laczko & Gramegna, 2003; Gallagher & Holmes, 2008; Schauer & Wheaton, 2006). A subjetividade de algumas das dimensões tipificadoras do crime de
tráfico de seres humanos e, em particular a condição de vulnerabilidade especial da
vítima, tem sido enfatizada por outros autores (David, 2007; Dowling, Moreton,
& Wright, 2007; Skilbrei, 2010; Vaz Patto, 2007; Santos et al., 2008). Como sugerem
Santos et al., (2008), a falta de consistência na interpretação do estatuto legal da
WÓUJNBQPEFQPUFODJBSVNBNBJPSJOìVÐODJBEFGBUPSFTBSCJUSÈSJPT OPNFBEBNFOUF

81

Tráfico de pessoas e tramitação criminal

de preconceitos e estereótipos face às vítimas, que por sua vez pode levar a diferentes desenvolvimentos do processo investigativo, pondo em causa a proatividade dos
agentes de justiça e a tramitação legal deste tipo de crimes.
O discurso dos/as participantes denota, de modo enfático, a sua consciência em
torno de outras insuficiências do sistema de justiça no que respeita aos recursos disponíveis, os quais podem igualmente obstaculizar a tramitação criminal, promovendo a
fragmentação dos processos de tráfico de pessoas ou o seu arquivamento. Para além
de dificuldades mais sistémicas, tais como a necessidade de assegurar uma maior celeridade no início destas investigações, uma atitude mais proativa (do que reativa)
(Santos et al., 2008) e uma maior capacidade de organização/planeamento/cooperação, foram referidas outras insuficiências mais específicas do tráfico de pessoas, quer
ao nível dos recursos humanos, quer ao nível dos recursos processuais. Em concreto, foram mencionadas lacunas ao nível da sensibilidade profissional para este novo
tipo de criminalidade e da formação especializada dos profissionais envolvidos no
combate a este crime. Estes fatores revelam a capacidade limitada das instituições da
justiça para investigar os crimes de tráfico humano que, sendo crimes complexos, requerem mais recursos do que outro tipo de ofensas (Kangaspunta, 2015). A falta de
recursos adequados para a investigação deste tipo de crimes pode ser conceptualizada como uma barreira institucional (Farrell et al., 2014) e tem sido salientada por vários estudos (Constantinou, 2013; Farrell et al., 2014; Gallagher & Holmes, 2008; Kangaspunta, 2015; Nichols & Heil, 2014; Santos et al., 2008; Schauer & Wheaton, 2006).
A atribuição de competência específica para investigar o crime de tráfico de pesTPBTBEPJTØSHÍPTEFQPMÓDJBDSJNJOBMNFSFDFVUBNCÏNBMHVNBSFìFYÍP/BDPOëHVSBção atual, esta dinâmica policial pode, em si mesma, dificultar a recolha de prova, uma
vez que a articulação e partilha de informação nem sempre é uma realidade, segundo
os/as envolvidos/as. Estes problemas foram já assinalados por outros autores (Santos
et al., 2008; Teixeira, 2010) que sugerem, tal como avançam alguns/algumas dos/as
participantes, a criação de equipas conjuntas que aloquem um número significativo
de recursos humanos, integrando profissionais dos dois OPC, fomentando práticas de
uma maior articulação. Do mesmo modo, aconselha-se uma maior articulação com o
Ministério Público e uma maior agilidade na cooperação policial e judiciária transnacional. De notar que, na Convenção para a Criminalidade Organizada Transnacional,
ratificada pelo Decreto n.o 19/2004, de 2 de abril, foram definidas, enquanto prioridades na investigação e combate a este crime, a aposta na especialização, nas técnicas
especiais de obtenção de prova e na cooperação interinstitucional.
Para se ultrapassar tais dificuldades, um dos imperativos envolve reforçar o número de recursos humanos, cuja atividade beneficiaria do treino e formação especializada (p. ex., dinâmicas típicas do crime, inovação nos meios de prova) em prol de
uma maior competência e eficácia no combate ao tráfico de pessoas. Esta constatação
é comum a outros estudos desenvolvidos no âmbito nacional e europeu (Couto,
2012; Santos et al., 2008, Farrell et al., 2014; National Rapporteur on Trafficking
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in Human Beings, 2012). Paralelamente, a existência de equipas multidisciplinares,
assentes numa política de cooperação nacional e transnacional, é igualmente assumida
como fundamental no combate ao tráfico de pessoas em Portugal (Santos et al., 2008).
Deste modo, não obstante ter-se assistido recentemente a um esforço para dotar
diferentes organizações do sistema de justiça e recursos para o combate ao tráfico de
pessoas, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível dos recursos processuais
(p. ex., maior número de ações de formação, possibilidade de ações encobertas, levantamento do sigilo bancário), esse esforço terá que ser consolidado para uma eficiente
integração dessas boas práticas. Por exemplo, a diversidade de meios de prova deverá
ser uma prática efetiva, por oposição à excessiva centralização em provas testemunhais,
tal como sugerem outros autores (David, 2007, 2008; Farrell et al., 2014; Laczko
& Gramegna, 2003; Kangaspunta, 2015; Reid, 2010; Smith, Vardaman, & Snow,
2009; Zimmerman, 2003). A este nível, foi referida a insuficiência dos métodos de
investigação tradicionais, nomeadamente ao nível da recolha de prova. A estratégia
de investigação neste tipo de criminalidade é, de facto, mais complexa na obtenção
de prova, acarretando dificuldades ao nível do desenvolvimento da investigação e
sustentação da acusação e julgamento (Santos et al., 2008).
Outro aspeto que também poderá estar a contribuir para obstaculizar a tipificação deste crime consiste na atitude dos diversos atores do sistema de justiça face às
vítimas de tráfico de pessoas. De acordo com a perceção dos/as participantes, parece
haver alguma desconsideração das suas características (p. ex., «especial vulnerabilidade») e das suas necessidades (p. ex., ao nível da sua segurança e integridade física).
A insuficiente informação acerca dos seus direitos e o défice no processo de apoio
parecem ser problemas relativamente frequentes nestes processos, o que resulta, por
exemplo, na inexistência de indemnizações concedidas às vítimas por este crime. Estes
problemas relacionam-se com atitudes negativas dos/as agentes judiciais face às vítimas
de tráfico de seres humanos e a sua descredibilização enquanto testemunhas, especialmente em casos de vítimas de exploração sexual (Constantinou, 2013; Farrell et
al., 2014; Gallagher & Holmes, 2008; National Rapporteur on Trafficking in Human
Beings, 2012; Santos et al., 2008).
No que respeita aos atores, notou-se, ainda, uma ausência de referências a outras dimensões igualmente importantes para se conhecer a tramitação criminal do
tráfico de pessoas, tal como referem outros estudos (Farrell et al., 2014), nomeadamente o insuficiente treino dos profissionais em técnicas de entrevistas a vítimas de
trauma. Este tipo de condições – consubstanciadas em aspetos como a existência
de um estatuto de vítima aplicável às vítimas de tráfico de pessoas, uma abordagem
culturalmente mais sensível, uma ativação mais regular do regime de proteção de
testemunhas (Couto, 2012) ou a concessão de indemnizações pelos danos sofridos,
– afigura-se, assim, como fundamental para que as vítimas cooperem efetivamente
com a investigação (inclusivamente aquelas em situação de irregularidade migratória).
Em Portugal, algumas dessas dimensões já estão relativamente agilizadas para víti-

83

Tráfico de pessoas e tramitação criminal

mas de outros crimes (p. ex., violência doméstica, abuso sexual). Uma outra dimensão ausente nos discursos envolve a referência a competências fundamentais, tais
como a sensibilização cultural aquando da abordagem à vítima. Essa circunstância
viabilizaria «um passo em frente» num crime que envolve um elevado número de
vítimas estrangeiras. Logo, ao nível das vítimas, é necessária uma atitude de maior
proteção face às mesmas, o que vai de encontro às recomendações dos/as peritos/as
europeus/europeias que descrevem um conjunto de necessidades relacionadas com a
implementação, por Portugal, de medidas que protejam e promovam os direitos das
vítimas de TSH (GRETA, 2013). Estas questões podem ser ultrapassadas através do
desenvolvimento de serviços de proteção das vítimas e de processos centrados nas
vítimas que requerem uma formação específica dos/as agentes judiciais e a colaboração multidisciplinar com profissionais da psicologia e serviços sociais (David, 2007,
2008; Nichols & Heil, 2014; Reid, 2010; Schauer & Wheaton, 2006; Smith et al.,
2009; Teixeira, 2010).
Por fim, segundo os/as participantes, este crime envolve arguidos/as que, com
frequência, registam elevada sofisticação na sua atuação e um modus operandi organizado (p. ex., destruição de provas, mobilidade internacional). Tal pode explicar algum fracasso na repressão e responsabilização criminal e portanto no combate eficaz
ao tráfico humano (Nichols & Heil, 2014). Por outro lado, as perceções do tráfico
humano como associado ao crime organizado e a confusão conceptual que surge
frequentemente entre tráfico, prostituição e imigração ilegal – nomeadamente nos
media (Couto et al., 2012; Denton, 2010; Farrell & Fahy, 2009) também podem
potenciar o risco de julgamentos morais relativamente às vítimas «boas» e «más»,
assim como da disseminação de mensagens de pânico social e moral (Couto et al.,
2012; Farrell & Fahy, 2009; Santos et al., 2008; Silva et al., 2013).
Adicionalmente, a inadequação das medidas de coação que têm vindo a ser
aplicadas aos/às arguidos/as também se afigura como um aspeto preocupante, podendo viabilizar a destruição de indícios, tornando a investigação criminal e a repressão
do crime menos eficaz. Portanto, ao nível dos/as arguidos/as, a repressão e a responsabilização criminal deve ser mais eficaz, como também sublinham vários autores
(p. ex., Couto, 2012; Nichols & Heil, 2014). Tal vai de encontro às recomendações
do GRETA (2013), no sentido da aplicação de medidas que permitissem identificar
lacunas no processo de investigação e apresentação dos processos nos tribunais, de
forma a assegurar que os crimes de tráfico de pessoas são efetivamente punidos, levando a sanções proporcionais e dissuasivas (Ponto 178, GRETA, 2013).
Em suma, os avanços assinalados pelos/as participantes em termos legislativos
terão que ser acompanhados por outro tipo de mudanças, umas de carácter mais sistémico, outras mais específicas. O combate ao tráfico de pessoas, sustentado numa
tramitação criminal eficiente, deve estar para além de «um quadro legislativo bom»
pela sua abrangência. Uma eficiente redação dos meios de prova, alicerçada por instrumentos objetivos para que este processo possa ser considerado válido e se ultrapasse
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a excessiva centralização da prova no testemunho da vítima; uma formação especializada de carácter contínuo (p. ex., ao nível da recolha de declarações para memória
futura, de técnicas de entrevista de vítimas); uma cooperação eficiente entre os diversos OPC, nacionais e ao nível internacional, serviços do Ministério Público e magistrados; uma maior explicitação da condição de especial vulnerabilidade das vítimas e
um olhar informado sobre a globalidade do fenómeno do tráfico de pessoas e sensível
sobre a vítima (p. ex., em relação à sua vulnerabilidade, condição de ilegalidade, às suas
dificuldades em termos de integração social e cultural) são avanços prementes e fundamentais. O facto de o tráfico de pessoas ser um crime organizado reforça a ideia de
que os meios técnicos de investigação e uma atitude proativa dos atores do sistema de
justiça (profissionais mais articulados/as, organizados/as e especializados/as) poderão
promover uma diferença substancial na eficácia do combate ao tráfico de pessoas.
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Portugal, dando resposta aos compromissos assumidos internacionalmente, designadamente no âmbito de instâncias como a Organização das Nações Unidas, a
União Europeia e o Conselho da Europa, iniciou, de forma estratégica, o combate
ao tráfico de pessoas no ano de 2006 através do I PNCTSH (Diário da República
– I Série, n.o 119, 22 de junho de 2007). Este combate consolidou-se, entretanto,
com o II e com o III PNPCTSH. Do mesmo modo, a legislação sobre o tráfico de
pessoas também tem vindo a conhecer alterações substanciais, sublinhando-se aquelas que foram introduzidas pela Lei n.o 23/2007, de 4 de julho, a Lei n.o 59/2007, de
4 de setembro e pela Lei n.o 60/2013 de 23 de agosto.
São hoje visíveis os resultados de tais iniciativas, entre os quais se salienta a criação
do OTSH, a formação específica dirigida aos/às agentes envolvidos/as no combate ao
tráfico de pessoas e no apoio às vítimas, a criação de estruturas específicas de apoio a
vítimas e seus filhos menores (centros de acolhimento e proteção) e, ainda, o desenvolvimento de novos recursos tecnológicos para o registo dos casos de tráfico de pessoas.
Assim, esta trajetória ilustra marcos importantes (p. ex., novas políticas, novas leis,
mais e melhor qualificação) no conhecimento de um fenómeno que, até recentemente, era praticamente desconhecido da sociedade portuguesa, promovendo-se desse
modo uma maior consciencialização social.
Não obstante, persistem em Portugal algumas dificuldades comuns a outros
países. A título de exemplo, verificam-se lacunas ao nível da recolha e sistematização
dos dados estatísticos disponíveis (Santos et al., 2008) e as taxas de condenação
por este crime são «extremamente residuais» (cf. III PNCTSH 2014-2017; GRETA,
2013), dado congruente com a literatura internacional e as estatísticas avançadas
pelo UNODC e pelo Eurostat. Uma das implicações desta situação poderá ser a descredibilização da atuação do sistema de justiça, com a consequente desvalorização
da denúncia dos casos de tráfico de pessoas. Face a estas circunstâncias, tornou-se
pertinente e urgente a realização de estudos sobre a tramitação criminal do crime
de tráfico de pessoas. Este estudo procurou, justamente, traçar um retrato do fenómeno na sua expressão judicial ao longo do período compreendido entre 2007
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e 2015, identificando os fatores que têm obstaculizado uma repressão mais eficaz
deste crime.
De acordo com os resultados da investigação conduzida, os processos em que
houve condenação por tráfico de pessoas são escassos, totalizando menos de 2% do
universo conhecido de processos iniciados por este crime; por outro lado, 69% desses
processos terminaram arquivados. Assim, durante o período em análise, constatou-se
ser mais provável que os processos iniciados pelo crime de tráfico de pessoas resultassem no seu arquivamento do que na sua fragmentação. Este dado, que consideramos
preocupante, parece desconstruir o «mito» de que os processos de tráfico de pessoas
culminam, predominantemente, na sua fragmentação e, em consequência, na condenação dos/as arguidos/as por crimes conexos.
A legislação atual, apesar de inclusiva, abrangente e de estar de acordo com as
recomendações comunitárias e internacionais, continua a suscitar dificuldades, tal
como foi, aliás, antecipado aquando da sua publicação (Mendes, 2007). Em concreto, uma das principais dificuldades assenta no aparente concurso entre o crime de
tráfico de pessoas e outros crimes com os quais estabelece, com frequência, conexões. Nos acórdãos dos processos consultados e em que houve lugar a condenação,
tal como nos discursos dos/as profissionais do sistema de justiça auscultados/as, foi
QPTTÓWFMJEFOUJëDBSFYUFOTBTSFìFYÜFTTPCSFPEFTBëPRVFTFDPMPDBOBEJTUJOÎÍPEP
crime de tráfico de pessoas e outros ilícitos criminais. De facto, como refere Mendes
(2007), «as fronteiras entre todas estas infrações turvam-se quando tomamos em
consideração os meios de praticar o tráfico de pessoas» (p. 12). Outra dificuldade reside na existência de alguma redundância legislativa, particularmente evidente para
PDSJNFEFFTDSBWJEÍPFMFOPDÓOJPBHSBWBEP"MHVOTBVUPSFTUÐNSFìFUJEPKVTUBNFOUF
sobre esta dimensão (Vaz Patto, 2013).
Em vários processos arquivados, a razão invocada para o seu desfecho foi a
inexistência de elementos tipificadores do crime devido à falta de indícios probatórios que permitissem confirmar a suspeita de tráfico de pessoas. Vários fatores
contribuíram para essa circunstância: por um lado, o facto de se observar um padrão
de atrasos, lapsos e/ou omissões ao nível da investigação criminal, comprometendo
uma recolha atempada, coordenada e eficiente desses mesmos indícios; por outro
lado, noutros casos, apesar dos indícios recolhidos, estes não foram considerados
suficientes para formular uma acusação, sendo que, nestes casos, o decisor centrou-se
na ausência de uma testemunha/vítima ou na incapacidade de localização do/a
suspeito/a/arguido/a para o/a absolver ou arquivar o processo. Neste sentido, foram
DPOTFOTVBJTBTEJëDVMEBEFTSFìFUJEBTFNUPSOPEBFYJHFOUFUJQJëDBÎÍPQPSUSÈëDPEF
pessoas, circunstâncias que, potencialmente, viabilizam quer a fragmentação, quer o
arquivamento dos processos-crime.
O facto de não serem evidentes, nos processos analisados (inclusive naqueles
em que houve condenação), quaisquer preocupações em torno da proteção e apoio
às vítimas, constitui um fator explicativo e potenciador da sua falta de colaboração
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durante o processo, bem como da dificuldade em as localizar e/ou ter acesso aos
seus testemunhos. Paradoxalmente, continua a observar-se, ao longo do processo de
tramitação, a centralização excessiva no testemunho das vítimas à luz dos métodos
tradicionais e clássicos de recolha de prova e respetiva validação.
O sistema exige das vítimas o dever de testemunhar e colaborar, de forma credível, coerente e disponível (geralmente durante de um longo período de tempo), mas
parece negligenciar os seus direitos fundamentais, particularmente aquele que diz
respeito à proteção e à segurança. De facto, a desconsideração das suas necessidades
enquanto vítimas e da sua vulnerabilidade, remetendo-as exclusivamente ao papel
JOTUSVNFOUBMEFUFTUFNVOIB SFìFUFBTVBEFTVNBOJ[BÎÍPFBOFHMJHÐODJBEPTTFVT
sintomas, potenciando fenómenos de vitimação secundária, tal como reconhecido
pela maioria dos/as profissionais do sistema de justiça participantes no estudo. No
limite, esta desconsideração pode transformar estas pessoas em «más vítimas» (Farrell
et al., 2014; Santos et al., 2008) o que, em determinadas situações, e tal como se
observou num dos processos consultados, poderá dar lugar à sua constituição como
arguidas. Por outro lado, para aquelas que colaboram nos processos, exige-se uma
atitude quase «heróica»: o seu testemunho tem que ser válido e credível, mesmo
quando relatam experiências em que foram colocadas em causa a sua integridade
física e/ou psicológica (p. ex., sujeição a agressão, coação/ou ameaça).
Este desfasamento é particularmente preocupante quando a prática judicial
continua a assentar, essencialmente, na prova testemunhal. Assim, e apesar de as
vítimas poderem assumir um papel importante na clarificação destes ilícitos – desde
que reunidas as condições para que estas assumam uma atitude colaborativa nos
processos –, parece cada vez mais evidente a necessidade de diversificar os meios de
prova.
Em suma, sendo o tráfico de pessoas um crime complexo, é preciso uma investigação proativa, oportuna, atempada, colaborativa, capaz de adotar a «lente»
do tráfico de pessoas, capaz de captar o filme que caracteriza este fenómeno. Este
tipo de práticas de investigação foi identificado nos processos em que houve lugar
à condenação dos/as arguidos/as, mas não foi observado na maioria dos processos
julgados por crimes conexos, nem nos processos arquivados.
Se as mudanças no quadro legislativo se constituem como marcos essenciais
no combate ao tráfico de pessoas, há ainda muito a fazer para que Portugal possa
estar na vanguarda neste domínio, uma vez que os dados empíricos sugerem que as
práticas dos envolvidos na investigação criminal e na tramitação judicial tardam em
assimilar os novos enquadramentos legislativos (p. ex., aplicação efetiva do novo enquadramento penal, da lei de proteção de testemunhas) e processuais (p. ex., recurso
à tomada de declarações para memória futura, à ocultação de testemunhas ou à videoconferência). Falta, pois, otimizar a transposição e a implementação das diversas
orientações políticas e legislativas, nacionais e internacionais, para as atitudes e as
práticas profissionais e institucionais. Espera-se, também, que as recentes mudanças
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suscitadas pelos sucessivos PNCTSH permitam ultrapassar as atuais dificuldades.
Espera-se o reforço do número de recursos humanos e melhorias na formação e
qualificação dos/as agentes judiciários/as face à especificidade do crime, com vista a
uma maior sensibilidade profissional face ao mesmo e maior eficácia na investigação
e ação judiciária; o estabelecimento de boas práticas para a cooperação nacional
e internacional; a agilização de equipas multidisciplinares previstas nos referidos
Planos e, por fim, a melhoria nas medidas de proteção e assistência às vítimas, no
estreito cumprimento dos pressupostos do estatuto de vítima, sublinhando-se, aqui,
a importância de assegurar o necessário apoio, em termos jurídicos, sociais e ao nível
da sua saúde física e psicológica. De facto, a intervenção no tráfico de pessoas não se
esgota na repressão do crime, já que muitas vítimas terão que continuar a lidar com
os seus efeitos. Esperamos que este projeto de investigação contribua para um olhar
esclarecido, capaz de informar melhor a prática profissional e que, por sua vez, surta
efeitos concretos na repressão do crime e na qualidade do apoio que é prestado às
vítimas de tráfico de pessoas em Portugal.
Apesar deste trabalho oferecer alguns contributos sobre a realidade da tramitação criminal em Portugal, ao longo da sua implementação, a equipa deparou-se com
um conjunto de dificuldades e constrangimentos que importa identificar:
Dificuldade em aceder ao número e à localização dos processos
Devido à ausência de um sistema de informação integrado sobre processos judiciais, a sua natureza e o estado do processo, foram contactadas várias instituições no
sentido de obter dados objetivos e rigorosos sobre este fenómeno em Portugal, relativos
ao período de 2007 a 2015 (PGR, PJ, SEF, DGPJ, DGSPRS). A identificação dos processos judiciais de tráfico de pessoas que realizámos neste estudo decorreu da junção
dos dados enviados por diversas fontes (PGR, PJ e SEF), a partir das quais a equipa
tentou obter uma listagem sem repetições. A posteriori, numa fase de consulta de processos, verificámos que alguns dos processos integrados nas listagens originais não
eram de crime de tráfico de pessoas (n=7), o que poderá gerar algumas dúvidas sobre
o universo total de processos iniciados por tráfico de pessoas desde 2007, em Portugal, e o seu percurso no que respeita à tramitação criminal (arquivado, acusado/a por
tráfico de pessoas ou acusado/a por crime conexo, condenado/a por tráfico de pessoas,
condenado/a por crime conexo ou absolvido/a). Essa divergência no que respeita às
diferentes listagens poderá dever-se, em parte, à possibilidade dos processos sofrerem
mutações de tipificação no Ministério Público, sendo requalificados.
Paralelamente, foi constatada uma outra divergência entre as listagens e a informação fornecida pelas comarcas relativamente à existência de processos de tráfico
de pessoas: alguns dos tribunais que tinham informado não ter processos por tráfico
de pessoas constavam nas listagens.
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Morosidade no acesso aos dados
Foram significativas as dificuldades em aceder aos processos, sobretudo àqueles
em que foi deduzida acusação, bem como o acesso a alguns participantes para o
estudo sobre os discursos dos/as profissionais de justiça (p. ex.: houve magistrados/
as que, apesar de envolvidos/as em processos de tramitação criminal por tráfico de
pessoas, remeteram-nos para outros/as colegas considerados/as como mais conhecedores/as do fenómeno). Na maior parte dos casos, as autorizações para a sua consulta
e a realização das entrevistas foi muito morosa, havendo autorizações que foram recebidas na data limite de finalização do mesmo (n=9). Além disso, dos juízes/juízas
contactados na qualidade de responsáveis pelos processos em fase de julgamento ou
julgados, nenhum aceitou colaborar neste estudo sob a forma de entrevista.
Impossibilidade de aceder às vítimas de tráfico de pessoas
Apesar do potencial das vítimas para informar acerca do processo de tramitação criminal, essa dimensão do estudo não foi passível de implementação, não
obstante terem sido realizados esforços nesse sentido, inclusive a elaboração de um
guião de entrevista para vítimas. Tal deveu-se ao facto de não ter sido facultado o
acesso a essas vítimas através das instituições contactadas: os Centros de Acolhimento
e Proteção (CAP). No CAP feminino da Associação de Apoio à Família, foi feito
o contacto com as vítimas acolhidas, mas estas não aceitaram colaborar no estudo.
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Este estudo procurou responder a uma das recomendações internacionais dirigidas a Portugal pelo GRETA (2013): realizar estudos empíricos para compreender
os fatores que explicam a baixa taxa de condenação por crime de tráfico de pessoas.
Os seus principais contributos, apesar de se tratar de um estudo exploratório, foram:
conhecer o universo de processos iniciados em Portugal pelo crime de tráfico de
pessoas desde 2007 e até 2015; descrever o número de condenações por tráfico de
pessoas e a natureza dos crimes em que houve condenações; e, especialmente, compreender as características do processo de tramitação criminal que conduz à condenação por este crime ou à sua fragmentação ou arquivamento. Paralelamente, foram
identificados o número de condenados/as e de vítimas do crime de tráfico de pessoas,
o tipo de penas e a sua extensão e, ainda, as indemnizações concedidas às vítimas.
Há um conjunto de recomendações fundamentadas nos dados empíricos e conclusões deste estudo, as quais visam melhorar a eficiência da ação investigatória do
crime de tráfico de pessoas, de modo a tornar mais eficaz a repressão do crime e mais
efetiva e eficaz a proteção das suas vítimas.
Recomendações a nível do conhecimento do fenómeno:
t 1
 SPNPWFSPSFHJTUPSJHPSPTPEPTQSPDFTTPTEFUSÈëDPEFQFTTPBTFNTJTUFNBT
e bases de dados específicos/as (p. ex., Aplicação Dinâmica) e a publicação
regular de resultados estatísticos e de outros dados relevantes quer quando
estes são iniciados, quer ao longo do processo, qualquer que seja o resultado do
mesmo.
t 1SPNPWFSBTJTUFNBUJ[BÎÍPEFEBEPTTPCSFBTDBSBDUFSÓTUJDBTTPDJPEFNPHSÈëcas das vítimas e dos condenados, respetivas indemnizações e penas.
t 1SPNPWFSPSFHJTUPEFEBEPTTPCSFPTëOTBRVFTFEFTUJOBPUSÈëDPFBTÈSFBT
geográficas onde este ocorre de modo a, por exemplo, fornecer inputs para o
sistema de mapeamento geográfico de casos de tráfico de pessoas identificados
no país (georeferenciação).
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Recomendações a nível da compreensão do fenómeno
t * NQMFNFOUBS PT FTUVEPT QSFWJTUPT OP *** 1/1$54) F  QBSB BMÏN EFTTFT 
desenvolver projetos que caracterizem de forma aprofundada a tramitação
deste crime em Portugal, nomeadamente:
Estudos que incluam na sua análise um elevado número de processos e se centrem, quer nas características destes processos (p. ex., duração desde a denúncia
até à acusação, duração dos processos acusados e julgados), quer na análise das
inconsistências entre processos (p. ex., comparar casos semelhantes no momento de sinalização, no que diz respeito às práticas durante a fase de investigação, desfecho da fase de inquérito, etc.); comparar a formulação da acusação
com a formulação da condenação versus absolvição versus crime conexo.
t &TUVEBSPTGBUPSFTRVFDPOUSJCVFNQBSBPEFTGFDIPEBUSBNJUBÎÍPDSJNJOBM
Por exemplo, através da análise de todos os processos que sofreram fragmentação e cuja acusação foi por crime conexo. Para além disso, urge caracterizar
as atitudes e crenças dos OPC e magistrados/as sobre o fenómeno de tráfico
EFQFTTPBTFPNPEPDPNPFTTBTEJNFOTÜFTJOìVFODJBNBTQSÈUJDBTFBTEFDJsões em que estão implicados.
t 'JOBMNFOUF EBSDPOUJOVJEBEFBFTUFFTUVEPFYQMPSBUØSJPTPCSFBUSBNJUBÎÍP
criminal, tanto mais que algumas mudanças legislativas são recentes e a formação dos/as profissionais envolvidos/as está ainda a decorrer. A continuidade
deste estudo permitiria avaliar potenciais mudanças nos discursos, mas especialmente nas práticas destes/as agentes, viabilizando uma melhor repressão
do crime e uma maior protecção às vítimas. Particularmente, será necessário
monitorizar o número de condenações e aprofundar o conhecimento sobre
os fatores que as promovem, avaliando de forma contínua a qualidade dos
procedimentos adotados e do seu impacto em termos de condenação do
crime de tráfico de pessoas e da proteção às vítimas.
t 3FBMJ[BSFTUVEPTDPNWÓUJNBT RVFSOPTDBTPTFNRVFIPVWFDPOEFOBÎÍPQPS
tráfico, quer em outros), de modo a conhecer a sua perceção e experiência
sobre a forma como foram tratadas no sistema de justiça.
Recomendações a nível da legislação
t )
 BSNPOJ[BSBMFHJTMBÎÍPSFMBDJPOBEBDPNUÏDOJDBTFTQFDJBJTEFJOWFTUJHBÎÍP
t "QFSGFJÎPBSFIBSNPOJ[BSBMFHJTMBÎÍPDPNQMFNFOUBSEFQSPUFÎÍPËTWÓUJNBT
de tráfico de pessoas, em especial daquela que regulamenta a proteção de testemunhas no âmbito dos processos-crime, especificando condições especiais
para as mesmas e a utilização de técnicas investigatórias especiais.

94

Recomendações

Recomendações a nível da formação dos/as agentes de justiça
t .
 FMIPSBSPDPOIFDJNFOUPFBTFOTJCJMJEBEFEPTKVÓ[FTKVÓ[BT QSPDVSBEPSFTBT 
investigadores/as e advogados/as sobre tráfico de pessoas e os direitos das
vítimas.
t &MBCPSBSQSPHSBNBTEFGPSNBÎÍPFFTQFDJBMJ[BÎÍPEFBUVBJTFGVUVSPTQSPëTTJPnais, com o objetivo de melhorar os conhecimentos e competências que lhes
permitam identificar as vítimas de tráfico, melhorar as práticas ao longo do
processo de investigação, quer no que diz respeito a recolha de prova, quer
no que diz respeito a proteger a vítima e garantir a condenação de traficantes.
t %FTFOWPMWFS guidelines sobre a «condição de especial vulnerabilidade», tal
como aconteceu, ao nível das Nações Unidas, para os/as refugiados/as.
t 1SPEV[JS PSJFOUBÎÜFT EF BUVBÎÍP FTQFDÓëDBT QBSB PTBT QSPDVSBEPSFTBT F PTBT
magistrados/as para os casos em que as vítimas de tráfico de pessoas tenham
cometido, por via da própria situação de vitimação, atos ilícitos, no sentido
de estas não serem alvo de acusação relativamente à prática dos mesmos e,
em consequência, sujeitas a eventuais processos de vitimação secundária.
t %FCBUFS OPÉNCJUPEBGPSNBÎÍPDPOUÓOVB PTDBTPTEFTVDFTTPFEFJOTVDFTTP
FNUFSNPTEFUSBNJUBÎÍP GPNFOUBOEPBSFìFYÍPTPCSFFSSPTFMBQTPT QPS
oposição a boas práticas.
t 1SPNPWFSBFTQFDJBMJ[BÎÍPEF01$FNBHJTUSBEPTBTOPRVFSFTQFJUBËJOWFTUJgação e condenação de crimes de tráfico de pessoas (inseridos na criminalidade
organizada), por oposição à excessiva mobilidade de OPC entre domínios de
investigação criminal.
Recomendações a nível da cooperação nacional e internacional
t .
 FMIPSBSBDPPQFSBÎÍPFOUSFPTEPJT01$DPNDPNQFUÐODJBQBSBBJOWFTUJgação de crime de tráfico de pessoas e entre estes e outros OPC (GNR, PSP).
t 1SPNPWFSVNBNBJPSBSUJDVMBÎÍPDPPQFSBÎÍPFOUSFPT01$ PBQBSFMIPKVEJDJBM
e as ONG.
t 1SPNPWFSVNBQBSUJDJQBÎÍPNBJTQSØYJNBEP.JOJTUÏSJP1ÞCMJDPOPTQSPDFTTPT
de investigação criminal, enquanto órgão titular da ação penal e assegurar a
continuidade dos/as mesmos/as interlocutores/as (procuradores/as) ao longo do
desenvolvimento de todo o processo judicial, no sentido de o tornar mais eficiente. Sugere-se para tal, a mobilização de equipas multidisciplinares de assessoria técnica (EMAT) ao Ministério Público, sob a sua tutela e que funcionem,
igualmente, como coadjuvantes dos OPC no processo investigatório.
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t 1
 SPNPWFS B DPPQFSBÎÍP JOUFSOBDJPOBM  OP RVF EJ[ SFTQFJUP Ë JOWFTUJHBÎÍP
científica, à cooperação policial e à proteção e assistência às vítimas de tráfico
de pessoas e à repressão de traficantes.
Recomendações a nível do apoio à vítima
t "
 MBSHBS B VUJMJ[BÎÍP EF QSPDFEJNFOUPT EF QSPUFÎÍP ËT WÓUJNBT  EFTJHOBEBmente em termos da participação mais assídua (ou mesmo obrigatória) de
elementos de ONG tecnicamente habilitados ao nível da assistência a esta
população (p. ex., das Equipas Multidisciplinares) nas ações de fiscalização policial em que se preveja a possibilidade de ser detetado este tipo de situação.
t 1SFWFOJSQSPDFTTPTEFWJUJNBÎÍPTFDVOEÈSJB DVKBPDPSSÐODJBQPEFSÈSFTVMUBS
da escassa proteção garantida às vítimas, da ausência ou morosidade das respostas de suporte ou da «pressão» exercida pelos OPC para que as vítimas colaborem ativamente, enquanto testemunhas, nos processos-crime, para além
de que, quando esta colaboração não ocorre, as vítimas poderão ser alvo de
penalizações significativas (p. ex., extradição) que podem, inclusivamente,
favorecer situações de revitimação por parte dos/as agentes envolvidos/as no
tráfico. Neste sentido, a atuação dos OPC terá que estar, invariavelmente,
enquadrada por uma abordagem assente na priorização dos direitos humanos
e das necessidades da própria vítima, não devendo esta ser conceptualizada
como uma mera testemunha.
t "TTFHVSBSPFTDMBSFDJNFOUPQMFOPEBTWÓUJNBTFNSFMBÎÍPBPTTFVTEJSFJUPTOP
âmbito do processo-crime, nomeadamente garantir que as vítimas de tráfico
sejam informadas do direito à compensação e dos procedimentos a serem
seguidos, de modo a que possam efetivamente desfrutar deste direito;
t 6UJMJ[BSNFDBOJTNPTEFQSPUFÎÍPËTWÓUJNBTDPNPEFDMBSBÎÜFTQBSBNFNØSJB
futura, ocultação de testemunhas em sede de audiência judicial ou prestação
de declarações através de videoconferência, contribuindo para um apoio
mais rápido às vítimas e para uma maior preservação e celeridade da própria
investigação.
t (BSBOUJSBOÍPQVOJÎÍPEBTWÓUJNBTEFUSÈëDPQFMPFOWPMWJNFOUPFNBUJWJEBEFT
ilícitas, na medida em que elas foram obrigadas a fazê-lo ou, pelo menos,
mediante a emissão de orientação para o Ministério Público aconselhando-o
sobre as medidas a serem tomadas quando julgar suspeitos/as que podem ser
vítimas de tráfico.
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Recomendações relativas aos/às traficantes e punição do crime
t 1
 SPNPWFSBBQMJDBÎÍPFGFUJWBEBMFHJTMBÎÍPQPSQBSUFEPBQBSFMIPKVEJDJBM FN
especial no que respeita à repressão exemplar dos/as traficantes, à confiscação
dos seus bens, de modo a estabelecer uma maior proporcionalidade entre a
gravidade do crime e a severidade das penas aplicadas pelos/as magistrados/as,
no sentido de dissuadir a sua prática.
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Legislação consultada

t %
 FDJTÍP2VBESP +"* EP $POTFMIP  EF  EF KVMIP  SFMBUJWB Ë -VUB
Contra o Tráfico de Seres Humanos.
t %FDJTÍP2VBESP+"*EP$POTFMIP EFEFEF[FNCSPEF SFMBUJWB
à Luta Contra a Exploração Sexual de Crianças e a Pornografia Infantil.
t %FDSFUP EP 1SFTJEFOUF EB 3FQÞCMJDB Oo 48/91, de 10 de outubro. Diário da
República – I Série-A, N.o 233. Ratifica a Convenção para a Supressão do Tráfico
de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem, aberta a assinatura em
Lake Success, Nova Iorque, 21 de março de 1950.
t %FDSFUP EP 1SFTJEFOUF EB 3FQÞCMJDB Oo 19/2004, de 2 de abril. Diário da
República – I Série-A, N.o 79. Ratifica a Convenção das Nações Unidas contra
a Criminalidade Organizada Transnacional, o Protocolo Adicional Relativo à
Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres
e Crianças, e o Protocolo Adicional contra o Tráfico Ilícito de Migrantes por Via
Terrestre, Marítima e Aérea.
t %FDSFUP-FJOo 400/82, de 23 de setembro. Diário da República – I Série-A, N.o 221.
Aprova o Código Penal.
t %FDSFUP-FJOo 48/95, de 15 de março. Diário da República – I Série-A, N.o 63.
Aprova o Código Penal.
t %FDSFUP-FJ Oo 190/2003, de 22 de agosto. Diário da República – I Série-A,
N.o 193. Regulamenta a Lei n.o 93/99 de 14 de julho, que regula a aplicação de
medidas para a proteção de testemunhas em processo penal.
t %FDSFUP-FJOo 368/2007, de 5 de novembro. Diário da República – I Série, N.o 212.
Define o regime especial de concessão de autorização de residência a vítimas de
tráfico de pessoas a que se referem os n.o 4 e 5 do artigo n.o 109 e o n.o 2 do artigo
111.o da Lei n.o 23/2007, de 4 de julho.
t %JSFUJWB$&EP$POTFMIP EFEFBCSJM SFMBUJWBBPUÓUVMPEFSFTJEÐODJB
concedido aos nacionais de países terceiros que sejam vítimas de tráfico de seres
humanos ou objeto de uma ação de auxílio à imigração ilegal e que cooperem
com as autoridades competentes.
t %JSFUJWB &6 EP 1BSMBNFOUP &VSPQFV F EP $POTFMIP  EF  EF BCSJM 
relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das
vítimas, e que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho.
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t * OUFSOBUJPOBM-BCPVS0ïDF  $POWFOUJPO$PODFSOJOH'PSDFEPS$PNQVMTPSZ
Labour, 1932. Geneva: International Organization of Labour.
t -FJOo 65/98, de 2 de setembro. Diário da República – I Série-A, N.o 202. Altera
o Código Penal.
t -FJOo 93/99 de 14 de julho. Diário da República – I Série-A, N.o 162. Regula a
aplicação de medidas para proteção de testemunhas em processo penal.
t -FJ Oo 101/2001 d 25 de agosto. Diário da República – I Série-A, N.o 197.
Estabelece o Regime Jurídico das Ações Encobertas para Fins de Prevenção e
Investigação Criminal.
t -FJOo 5/2002 de 11 de janeiro. Diário da República – I Série-A, N.o 9. Estabelece
medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira e
procede à segunda alteração à Lei n.o 36/94, de 29 de setembro, alterada pela
Lei n.o 90/99, de 10 de julho, e quarta alteração ao Decreto-Lei n.o 325/95, de 2
de dezembro, alterado pela Lei n.o 65/98, de 2 de setembro, pelo Decreto-Lei n.o
275-A/200 de 9 de novembro e pela Lei n.o 104/2001, de 25 de agosto.
t -FJOo 52/2005, de 31de agosto. Diário da República – I Série-A, N.o 167. Aprova
as Grandes Opções de Plano para 2005-2009.
t -FJOo 23/2007, de 4 de julho. Diário da República – I Série, N.o 127. Aprova o
regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do
território nacional.
t -FJOo 59/2007, de 4 de setembro. Diário da República – I Série, N.o 170. Vigésima
terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 400/82, de 23
de setembro.
t -FJOo 45/2011 de 24 de junho. Diário da República, I Série, N.o 120. Criação, na
dependência da PJ, o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA).
t -FJOo 60/2013, de 23 de agosto. Diário da República – I Série, N.o 162. Procede
30.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 400/82, de 23
de setembro, à quarta alteração à Lei n.o 5/2002, de 11 de janeiro, e a primeira
alteração às Leis n.o 101/2001, de 25 de agosto e 45/2011 de 24 de junho,
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2011/36/EU, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de abril, relativa à prevenção e luta contra o tráfico
de seres humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a Decisão-Quadro
2002/629/JAI do Conselho.
t 3FTPMVÎÍPa (III) da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro
de 1948. Declaração Universal dos Direitos do Homem.
t 3FTPMVÎÍP EB "TTFNCMFJB EB 3FQÞCMJDB Oo 32/2004, de 2 de abril. Diário da
República – I Série-A, N.o 79. Aprova, para ratificação, a Convenção das Nações
Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, o Protocolo Adicional
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t

t

t

t

Relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial
de Mulheres e Crianças, o Protocolo Adicional contra o Tráfico Ilícito de
Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea, adotadas pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas, em 15 de novembro de 2000.
3FTPMVÎÍPEB"TTFNCMFJBEBSFQÞCMJDBOo 1/2008, de 14 de janeiro. Diário da
República – I Série, N.o 9. Aprova a Convenção do Conselho da Europa Relativa
à Luta contra o Tráfico contra o Tráfico de Seres Humanos, aberta à assinatura
em Varsóvia, em 16 de maio de 2005.
3FTPMVÎÍP EP $POTFMIP EF .JOJTUSPT Oo 81/2007, de 22 de junho. Diário da
República – I Série, N.o 119. Aprova o I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres
Humanos (2007-2010).
3FTPMVÎÍPEP$POTFMIPEF.JOJTUSPT Oo 94/2010, de 29 de novembro. Diário da
República – I Série, N.o 231. Aprova o II Plano Nacional contra o Tráfico de Seres
Humanos (2011-2013).
3FTPMVÎÍPEP$POTFMIPEF.JOJTUSPT Oo 101/2013, de 31 de dezembro. Diário
da República – I Série, N.o 253. Aprova o III Plano Nacional de Prevenção e
Combate ao Tráfico de Seres Humanos (2014-2017).
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LISTA DE ENTIDADES CONTACTADAS

Lista de entidades contactadas

Entidades contactadas

Objetivo do contacto

Comarcas em Portugal Continental
e Ilhas (n=230)

Identificação de processos de tráfico
de pessoas

Procuradoria-Geral da República (PGR)

Localização e identificação de processos de
tráfico de pessoas

Centro de Estudos Judiciários (CEJ)

Informação sobre formação a
magistrados/as

Direção-Geral de Política da Justiça (DGPJ)

Localização e identificação de processos de
tráfico de pessoas

Conselho Superior de Magistratura (CSM)

Uniformização de procedimentos para pedido
de autorização para consultar processos judiciais

Direção-Geral de Reinserção
e Serviços Prisionais

Informação sobre os/as condenados/as pelo
crime de tráfico de pessoas nos serviços prisionais

Polícia Judiciária (PJ)

Identificação de processos de tráfico de pessoas
investigados pela PJ, entre 2007 e 2014

Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

Identificação de processos de tráfico de pessoas
investigados pelo SEF, entre 2007 e 2014

Observatório Tráfico de Seres Humanos
(OTSH)

Dados estatísticos sobre as vítimas e os/as
suspeitos/as do crime de tráfico de pessoas

Coordenador GUR

Identificação de processos de tráfico de pessoas

Comissão de Proteção a Vítimas de Crime
(CPVC)

Solicitação de informação sobre Indemnizações
atribuídas a vítimas de tráfico de pessoas

Organizações Não-Governamentais (ONG)

Encaminhamento de vítimas de tráfico de pessoas
Encaminhamento de vítimas para entrevista
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